Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A tejágazat
szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című (VP3-14.1.1-18
kódszámú) felhívás
Az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) ezúton hívja fel a Támogatást Igénylők, illetve a
Kedvezményezettek figyelmét, hogy a felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti:

1. Törlésre került a ,,Természetes körülmények biztosítása” kötelezettség vállalásra vonatkozó
(választható) kötelezettségvállalás, és annak támogatási összege a ,,Takarmányozási
kötelezettség” vállalásra lett átcsoportosítva, így a teljes igényelhető támogatási összeg nem
csökken.
2. Pontosításra került a nyalósó fogalma a fogalomtárban szelénes nyalósóra.
3. A felhívás 3.4.1.1 a Műszaki és szakmai elvárások fejezetének V/1. pontjában pontosításra
került a lábvégápolás elvégzésére vonatkozó szabályozás, miszerint a lábvégápolást - az
állatok jólétét biztosító szakmai gyakorlatnak megfelelően - évente 2 alkalommal kell
elvégezni.
4. A felhívás 3.4.1.1 a Műszaki és szakmai elvárások fejezetének VI/1. pontjában előírásra
került, hogy ,,A támogatást igénylő köteles a 807/2014/EU rendelet 10. cikk a) pontjának „az
állattartás természetes igényeivel összhangban lévő víz- és takarmányellátás ” előírásán túl a
támogatható tenyészetében található állomány számára a kérődzők vízszükségletének
megfelelő vízhez való korlátlan és folyamatos hozzáférést biztosítani.”
5. A támogatást igénylő köteles a takarmányozás során a nyalósóhoz való korlátlan és
folyamatos hozzáférést biztosítani, és a telepi munkanapló részét képező, nyalósó
nyilvántartást vezetni. A nyalósó vásárlását igazoló számlákat a nyalósó nyilvántartáshoz
szükséges csatolni.
6. Kötelező képzés került előírásra, amit a Támogatói Okirat kiállításától számított 6 hónapon
belül kell elvégezni. A kötelező képzést az IH tartja meg.
7. A felhívás 7. További információk című fejezete kiegészült a személyes adatok védelméről
szóló (GDPR) kötelezettségekkel.
8. A felhívás 17. melléklete szerinti ,,Általános állatjóléti terv”-et kell készíteni, amit a kötelező
képzésen való részvételt követő kifizetési kérelem keretében kell benyújtani.
9. Kifizetési igénylést az is benyújthat, aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem
rendelkezik támogatói okirattal, azonban a támogatási kérelme szerinti tevékenységet a
felhívás 3.5.1. pontja alapján elvégezte és a felhívás 3.4.2. fejezetének megfelel.
10. A jogkövetkezmények rész az alábbi pontokkal egészült ki:



Amennyiben a támogatást igénylő a 3.4.1.1 fejezet I. bekezdésének 6.) pontjában
előírt képzési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a 3. évre esedékes támogatási
összeg 50 %-kal csökkentésre kerül.



Amennyiben a támogatást igénylő nem nyújtja be a megadott határidőig a 17. számú
melléklet szerinti adattartalommal rendelkező általános állatjóléti tervet, abban az
esetben az utolsó évi kifizetésre nem jogosult.

11. A Felhívás módosításai a Támogatói Okiratban is átvezetésre kerültek.

