Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A védett őshonos és
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ
megőrzése” című (VP4-10.2.1.1-15. kódszámú) felhívás dokumentációja
A 2020 utáni európai uniós költségvetés és a Közös Agrárpolitika reformjának elhúzódó
tárgyalásai miatt a mezőgazdasági támogatáspolitikában átmeneti időszakra kell készülni, így
az Agrárminisztérium – élve a 1305/2013/EU rendelet 28. cikk 5. pontjában biztosított
lehetőséggel – a VP4-10.2.1.1-15. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának in situ megőrzése pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának
egy évvel történő meghosszabbításáról döntött. Ezáltal továbbra is elérhető lesz a támogatás
azon Kedvezményezettek számára, akik élni kívánnak a hosszabbítás lehetőségével és a
pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújtanak be a kötelezettségvállalási
időszak meghosszabbítására vonatkozóan.
Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy a Felhívás módosulása az alábbi
pontokat érinti:


Új szövegrésszel bővült – a kiemelés szerint - a felhívás 3.1.1.1. fejezete:
„A támogatás feltétele a Felhívás 3.4.1.1. pontjában vállalt tevékenységek betartása a
kötelezettségvállalási időszak időtartama alatt. A kötelezettségvállalási időszak a 2016ban támogatási kérelmet benyújtók esetében 2016. január 1-től 2020. december 31-ig,
vagy – amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak
meghosszabbításának lehetőségével – 2016. január 1-től 2021. december 31-ig tart. A
kötelezettségvállalási időszak a 2017-ben támogatási kérelmet benyújtók esetében 2017.
január 1-től 2021. december 31-ig tart.”



A felhívás 3.4.1.1. fejezet I. 2. pontjában a „támogatási időszak” kifejezés
„kötelezettségvállalási időszak” kifejezésre módosult.



A 3.4.1.1. II. fejezet első két pontja az alábbiak szerint módosult (az alapvető változások
félkövér betűvel kerültek kiemelésre):
„1. A kötelezettségvállalási időszak alapesetben 5 év: a 2016-ban támogatási kérelmet
benyújtók esetében 2016. január 1-től 2020. december 31-ig, a 2017-ben támogatási
kérelmet benyújtók esetében 2017. január 1-től 2021. december 31-ig tart. A 2016-ban
támogatási kérelmet benyújtók esetében lehetőség van a kötelezettségvállalási időszak
5 évről 6 évvére történő, 2021. december 31-ig történő meghosszabbítására. A
Kedvezményezettek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását az
Államkincstár által rendszeresített és az Államkincstár által közzétett elektronikus
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formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhetik, 2020.
november 23-tól 2020. december 20-ig terjedő időszakban. A kötelezettségvállalási
időszak meghosszabbítására irányuló kérelem visszavonható az Államkincstár által
közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával 2021. január
15-ig.
Amennyiben a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak
meghosszabbításának lehetőségével, abban az esetben nem szükséges a
kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmet benyújtania. A
kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására
rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak
helye nincs. A kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a
Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának
lehetőségével.”
„2. A támogatást igénylő köteles a 2016. január 1-től 2020. december 31-ig, illetve –
amennyiben
a
Kedvezményezett
él
a
kötelezettségvállalási
időszak
meghosszabbításának lehetőségével – a 2016. január 1-től 2021. december 31-ig (2017ben támogatási kérelmet beadók esetén 2017. január 1-től 2021. december 31-ig) tartó
támogatási időszak alatt az aktuális állatállomány tartására és a kieső állatok 90 napon
belüli – baromfifélék esetén a törzsállományok 180 napon belüli –, támogatási
feltételeknek megfelelő – a tenyésztőszervezet által igazolt – egyeddel, törzsállománnyal
történő pótlására. A kiesés és a pótlás együttes bejelentését az Államkincstár által arra
rendszeresített elektronikus felületen, az ügyfélkapun keresztül kell megtenni, a pótlásra
előírt határidőt követő 10 napon belül. Amennyiben valamely állat a kötelezettség
vállalási időszak utolsó napját megelőző 90 napon- baromfifélék esetén a
törzsállományok 180 napon belül - belül esik ki, úgy a kedvezményezett mentesül a fent
meghatározott pótlási kötelezettsége alól, azonban köteles a kiesés tényét a kiesést
követő 10 napon belül az Államkincstár által arra rendszeresített elektronikus felületen,
ügyfélkapun keresztül bejelenteni.”


A 3.4.1.1. Fejezet VI. Jogkövetkezmények 3. pontja az alábbi mondattal egészült ki:
„A meghosszabbítás előtti támogatási jogviszony során első alkalommal megállapított
meg nem felelés nem kerül figyelembevételre a hosszabbítás évében megállapított meg
nem felelésre hozott szankciók ismétlődő jellegének tekintetében.”



Ugyanezen fejezet 10. pontja módosult: „Lófélék esetében amennyiben nem történik meg
a támogatási időszak végéig támogatott tenyészkancánként legalább 1 azonosított csikó
törzskönyveztetése az adatbázisba bejelentéssel együtt, úgy a támogatást igénylő az adott
fajta tekintetében az utolsó évi kifizetésre nem jogosult.”
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A 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezetben található első
táblázat kibővült a 2022. évre vonatkozó sorral.



A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezet módosult (félkövér
betűvel kiemelve a hosszabbításhoz kapcsolódó változások):
„A projektek a 2016-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében 2016. január 1. és 2020.
december 31. vagy – amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak
meghosszabbításának lehetőségével – 2016. január 1. és 2021. december 31. között
valósulnak meg. A támogatást igénylőnek a projekttel kapcsolatosan az utolsó évi
kifizetés igénylésére jogvesztő határidővel 2021-ben, vagy – amennyiben él a
kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével – 2022-ben van
lehetősége. A projektek a 2017-ben támogatási kérelmet benyújtók esetében 2017. január
1. és 2021. december 31. között valósulnak meg. A támogatást igénylőnek a projekttel
kapcsolatosan az utolsó évi kifizetés igénylésére jogvesztő határidővel 2022-ben van
lehetősége. A kötelezettségvállalási időszak kifizetései évente valósíthatóak meg,
jogvesztő határidővel.”



Az 5.1. A támogatás formája fejezet második mondata módosult a kiemelt rész
tekintetében: „A támogatás a kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan évente kerül
odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás formájában.”



A felhívás 1. sz. mellékletében pontosítva lett a támogatási időszak definíciója.

Fentieken túlmenően technikai jellegű módosítások is történtek:


A felhívás törzsszövege aktualizálásra került a felhívást tartalmazó honlap
elérhetőségének frissítésével (www. palyazat.gov.hu).



Átvezetésre kerültek a felhívássablon módosulásából fakadó változások.



Módosult az 1.3 fejezet tartalma a jogszabályi hivatkozás tekintetében: „Jelen felhívást a
Vidékfejlesztési Program keretében az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, a
továbbiakban: IH) hirdeti meg az 1248/2016. (V. 18.) számú kormányhatározatban
szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.”



A felhívás 7. számú fejezete aktualizálva lett az irányadó elvárások szerint.
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A fentiekben ismertetett változások a támogatói okirat mintában is átvezetésre kerültek.
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