Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése”
című (VP2-4.1.1.3-16 kódszámú) felhívás

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1. Kiegészítésre került a Felhívás 1.1. pontja:
„A Felhívás keretében lehetőség van új állattartó telepek létrehozására is.”
2. Pontosításra került a Felhívás 3.1.1. pontjában rögzített ’A’ célterülethez tartozó 2 b) pont:
„A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek (például: körbálázó,
rendsodró, kaszáló, silózó adapter)”
A módosítás célja annak egyértelműsítése, hogy a takarmány kiosztás gépeinek beszerzése a
2 a) ponton keresztül támogatott.
3. Kiegészítésre került a Felhívás 3.1.2. pontja alatt felsorolt önállóan nem támogatható
tevékenységek köre az alábbival:
„Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése (Az önjáró gépek
beszerzésére igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a nettó 50 millió Ft-ot,
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továbbá az egyéb telephelyfejlesztés projektösszegét.)”
A bővítés magyarázataként a Felhívás kiegészítésre került a 4-es számú lábjegyzettel:
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„ Az egyéb telephelyfejlesztésbe nem értendő bele a Felhívás 3.1.1. A) 2b pontja szerinti
gépbeszerzésre és a telepen belüli anyagmozgatás gépeire igényelt támogatás összege.”
4. Törlésre került a Felhívás 3.4.4.1. pontjának I. Általános elvárások című alfejezetének 7. pontja:
„A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében, egy adott megvalósítási hely vonatkozásában
kizárólag egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban. Ugyanazon támogatást
igénylő több megvalósítási hely vonatkozásában is nyújthat be támogatási kérelmet, azonban
egy támogatási kérelem kizárólag egy megvalósítási helyre vonatkozhat. Ugyanazon
támogatást igénylő a Felhívás 4.3 pontjában meghatározott egyes elbírálási időszakokban
kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.”
5. Törlésre kerültek a Felhívás 3.4.4.1. pontjának II. alfejezetének 4. és 5. pontjai:
„Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a
támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) legalább a jogerős elvi vízjogi engedélyt,
b) meglévő vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben
meghatározott azonos paraméterekre történő felújítás, rekonstrukció esetében a
jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt.
Amennyiben a beruházás vízjogi szempontból nem engedélyköteles úgy a támogatási
kérelem benyújtásának feltétele az eljáró hatóság nyilatkozata a vízgazdálkodásról szóló

1995. évi LVII. törvény szerint, arról, hogy a fejlesztés nem engedélyköteles, valamint csatolni
szükséges a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott műszaki tervdokumentációt.”
„Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemhez
mellékelni kell a jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-műszaki
tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési
engedélyt, ennek hiányában az engedély-kérelem benyújtására vonatkozó igazolást. A záró
kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a
Kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt.”
A módosítással párhuzamosan kiegészítésre került a II. alfejezet 2. pontja:
„Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős
építési és/vagy a jogerős vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedélyt a hozzá
kapcsolódó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt.”
6. Módosult a Felhívás 3.6.2. pontja:
„Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)
tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából
ennek megfelelően rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatást
igénylő biztosítja és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.”
7. Kiegészítésre került a Felhívás 4.1. pontjának 1.b. alpontja:
„A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez
viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 17. számú mellékletében szereplő képlet
alkalmazásával kell elvégezni.”
8. Pontosításra került a Felhívás 4.1. pontjának 1.b. alpontja. A pontosítással a szociális
szövetkezetre vonatkozó mondatrész törlésre került, vagyis csak fiatal mezőgazdasági
termelőknek megengedett a jogosultsági feltétel lezárt üzleti évvel történő igazolása:
„A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági
termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből származott.”
9. Törlésre került a Felhívás 4.1. pontjának 1. alpontjának c. pontja:
„A NÉBIH által nyilvántartásba vett - a támogatási kérelemmel érintett projekt megvalósítási
helyeként szolgáló - állattartó telepet működtetnek.”
10. Kiegészítésre került a Felhívás 4.1. pontjának 2. alpontja:
„Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a
támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze
kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának

vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a
támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.”
11. Módosult a Felhívás 4.2. pontjának b) pontja:
„b) azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely a jelen - VP2-4.1.1.3-16 kódszámú felhívás keretében már részesült támogatásban.”
12. Kiegészítésre került a Felhívás 4.3. pontja az alábbi mondattal:
„A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási
kérelmet nyújthat be, amely egy megvalósítási helyre vonatkozhat.”
13. Módosításra kerültek a Felhívás 4.3. pontjában rögzített benyújtási időpontok:
„Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 17. naptól 2018.
május 16. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
-

2016. július 18.

-

2016. október 17.

-

2017. január 16.

-

2017. április 17.

-

2017. július 17.

-

2017. október 16.

-

2018. január 16.

-

2018. május 16.”

14. Módosításra került a Felhívás 4.4.2. pontjának 3. pontjában szereplő 2. kiválasztási kritériumhoz
tartozó alábbi lábjegyzet:
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„ Elfogadott minőségrendszerek: A 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) és b) pontja
szerinti minőségrendszerek. Például: Kiváló Magyar Élelmiszer (KMÉ), Hagyományok – Ízek –
Régiók (HÍR), Nemzeti Parki Termék (NPT), Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj (MAMD).”
15. Módosításra kerültek a Felhívás 5.7. pontjában rögzített táblázat következő soraiban a maximális
támogatási összegek:



Infrastruktúra-fejlesztés
(5.5. e pont)

és/vagy

eszköz

beszerzés

15%

előkészítés
feltárás,

2%

ebből:


terület
(régészeti



lőszermentesítés,
földmunkák stb.)
üzemen
belüli
anyagmozgatás, illetve
a vagyonvédelem gépei,
eszközei (nettó)*

Termény-, illetve takarmánytárolók kialakítása a
Felhívás 3.1.1. A) 1b pontja alapján (nettó)

10 000 000 Ft

50 000 000 Ft

Továbbá kiegészítésre került a táblázat a következő sorral:
Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló
beszerzése (nettó)**

50 000 000 Ft

A kiegészítéssel párhuzamosan új magyarázó szöveg került rögzítésre:
„** Az önjáró gépek beszerzésére igénybe vehető támogatás összege nem haladhatja meg a
nettó 50 millió Ft-ot, továbbá az egyéb telephelyfejlesztés projektösszege nem lehet
kevesebb, mint az önjáró gépek beszerzésére igényelt támogatás összege. Az egyéb
telephelyfejlesztésbe nem értendő bele a Felhívás 3.1.1. A) 2b pontja szerinti gépbeszerzésre
és a telepen belüli anyagmozgatás gépeire igényelt támogatás összege.”
16. Törlésre került a Felhívás 6. pontja alatt felsorolt kötelezően csatolandó, hiánypótoltatható
mellékletek közül a 7. pontban leírt:
„Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a
Felhívás 3.4.1.1. II. 4. pontja szerint szükséges engedély, nyilatkozat, tervdokumentáció.”

17. A Felhívás kiegészítésre került két melléklettel, melyek a következők:
16. számú szakmai melléklet - Segédlet az üzleti terv részét képező pénzügyi terv kitöltéséhez
17. számú szakmai melléklet - A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és
annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása
18. Módosult a Felhívás 2. számú szakmai mellékletében (Fogalomtár) rögzített következő definíció:
„Mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel: a 17. számú szakmai melléklet
alapján számított árbevétel. Őstermelő esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi
CXVII. törvény 6. melléklete I. pontjának megfelelően mezőgazdasági őstermelői
tevékenységből származó árbevételt kell figyelembe venni.”
19. Módosult a Felhívás 7. számú szakmai melléklete.
20. Módosult a jogszabályi hivatkozás a Felhívás 9. számú szakmai mellékletében a következő
mondatban:
„Az állatlétszám megadása állategységben szükséges, ezért a fenti képlettel - korcsoportos
bontás szerint - számított éves átlagos állatlétszámot az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 5.

számú mellékletében szereplő állategység szorzóval be kell szorozni, illetve azt követően
összegezni kell.”

