Módosult 30 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhíváshoz
kapcsolódó támogatói okirat.
A módosítás az alábbi felhívásokat érinti:
-

-

-

VP2-4.1.3.5-16 Kertészet korszerűsítése - Kertészeti gépbeszerzés támogatása
VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése
VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás
VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely
létrehozása, fejlesztése
VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek
VP1-1.3.1.-17 Szakmai tanulmányutak és csereprogramok
VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása
VP3-16.1.1-4.1.5-4.2.1-4.2.2-8.1.1-8.2.1-8.3.1-8.5.1-8.5.2-8.6.1-17 Innovációs operatív
csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás
támogatása
VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai
állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést megelőző
tanácsadói tevékenységek támogatása
VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása
VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések
VP4-15.2.1.2-17 Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése
VP4-16.5.1-17 A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás
együttműködései
VP4-8.5.2.-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak
fejlesztése
VP5- 8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének
növelését célzó beruházások
VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása
VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
VP5-8.6.1-17 Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci
értékesítésére irányuló beruházások
VP6-16.9.1-17 Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése
VP4-12.2.1-16 - Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
VP4-13.2.1.-16 - Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
VP4-15.2.1.1-16 Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés

-

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 - Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívások Támogató Okiratainak módosulásai az
alábbi szerint alakultak:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása által érintett „Közbeszerzési
tájékoztatás” alcím a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően módosításra
került, melynek részletei megismerhetőek "Az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Vidékfejlesztési Programot
érintő 2018. november 28-i módosításairól" tárgyú, 2018. december 12. napján megjelent Irányító
Hatósági közleményében.

