Tájékoztatás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott
Egységes Kérelem felületen benyújtandó támogatásokkal kapcsolatos támogatási
kérelmek, illetve kifizetési igénylések benyújtásáról
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a Vidékfejlesztési Program (a
továbbiakban: VP) 2015. és 2016. évi éves fejlesztési keretében elfogadott alább felsorolt
felhívások (továbbiakban: Felhívások) támogatási kérelmeinek, illetve kifizetési
igényléseinek az Egységes Kérelem (a továbbiakban: EK) felületen történő benyújtásának
megvalósítását:
VP4-10.1.1-15

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

VP4-11.1.1-11.2.1-15

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása

VP5-8.4.1-15

Az
erdőgazdálkodási
helyreállítása

VP4-12.1.1-16

Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések

VP4-12.2.1-16

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

VP4-13.2.1-16

Kompenzációs
területeken

VP3-17.1.1-16

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

potenciálban

kifizetések

természeti

okozott

hátránnyal

erdőkárok

érintett

Az EK az alábbi Felhívások esetén kifizetési igénylésnek minősül:
VP4-10.1.1-15

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés

VP4-11.1.1-11.2.1-15

Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása

Az EK az alábbi Felhívások esetében támogatási kérelemnek és egyben kifizetési igénylésnek
minősül:
VP5-8.4.1-15

Az
erdőgazdálkodási
helyreállítása

potenciálban

VP4-12.1.1-16

Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések

VP4-12.2.1-16

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

VP4-13.2.1-16

Kompenzációs
területeken

VP3-17.1.1-16

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

kifizetések

természeti

okozott

hátránnyal

erdőkárok

érintett

Az EK-ra vonatkozó eljárási szabályokat a földművelésügyi miniszter az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes
támogatások igénybevételének eljárási szabályairól szóló 22/2016. (IV. 5.) rendelete (a
továbbiakban: FM rendelet) határozza meg.
A felsorolt Felhívások tekintetében különösen az FM rendelet 1. §-a, 3. §-4. §-a, 10. §-29. §-a
alkalmazandó.
Az EK tárgyév június 9-ig nyújtható be, amely benyújtási határidő jogvesztő, azzal,
hogy a tárgyév május 15-e után, de a tárgyév június 9-ig benyújtott EK esetében a
támogatási összeg munkanaponként egy százalékkal csökkentésre kerül az érintett
támogatás vonatkozásában.
A tárgyév május 15-éig benyújtott EK tárgyév május 31-éig jogkövetkezmény nélkül
módosítható. A módosítás e határnapot követő benyújtására az érintett mezőgazdasági
parcella tényleges hasznosítására vonatkozó támogatási összeg munkanaponkénti egy
százalékos csökkentése mellett tárgyév június 9-ig van lehetőség.
Az EK tartalmára az FM rendelet szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a bejelentett táblát
az FM rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az
ne metssze az VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés felhívás, valamint a
VP4-11.1.1-11.2.1-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása felhívás alapján igénybe vehető támogatás esetén a kötelezettség-vállalással
érintett egybefüggő területei határát sem.
Az adatváltozás tekintetében szintén az FM rendelet szabályait kell alkalmazni azzal. hogy a
VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés felhívás 3.2. fejezet V. pont (22)
bekezdés a)-d) pontjai szerinti tematikus előíráscsoportra vonatkozó kötelezettségek
teljesítése során a középmély lazítás, a zöldtrágyázás, istállótrágyázás, illetve baktériumtrágya
kijuttatás, bejelentését is az EK felületen kell megtenni.
Az FM rendelet 1. § 27. pontja mellett figyelemmel kell lenni a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet 57/H. § (1) bekezdésére, amely szerint
EMVA és ETHA forrásból megvalósuló támogatások esetében, ha a támogatási jogviszony
létrejöttét megelőzően a támogatást igénylő elhalálozik, a felhívás eltérő rendelkezése
hiányában az örökössel nem köthető támogatási szerződés, az örökös részére nem adható ki
támogatói okirat. Mindezekre tekintettel azon ügyfelek esetében, akik az EK-t vélelmezett
örökösként nyújtják be, az esetleges VP intézkedés kapcsán nem nyújthatnak be az EK
keretében támogatási kérelmet, illetve kifizetési igénylést.
Tájékoztatásul közöljük, hogy terület-, illetve állatlétszám alapú támogatás esetén, az
elektronikus ügyintézés során, a támogatási kérelmeket és a kifizetési igényléseket kamarai
meghatalmazott útján is be lehet nyújtani. A kamarai meghatalmazott eljárására az FM
rendelet 12. §-ában meghatározott szabályok irányadók.

A közlemény tájékoztató jellegű, nem pótolja a hatályos rendeletek, valamint a
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett Felhívások szabályainak ismeretét.

