Módosult az Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek című felhívás és
dokumentációja
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrárgazdasági képzések és felkészítő
tréningek” című (VP1-1.1.1-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
1. Módosult a felhívás 3.1.1.1 fejezete az I. célterület esetében.
Eredeti szövegrész:
„Az I. célterület esetében a képzések az alábbi tevékenységeket végzők (a
továbbiakban: közvetett kedvezményezett, illetve képzésen részt vevő közvetett
kedvezményezettek) részére nyújthatóak:
- mezőgazdasági termelő vagy
- erdőgazdálkodó vagy
- élelmiszer-feldolgozó
tevékenységet végzők, illetve nem természetes személy ügyfél esetén a vezető
tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja, családi
gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint
meghatalmazott.”
Módosított szövegrész:
„Az I. célterület esetében a képzések az alábbi tevékenységeket végzők (a
továbbiakban: közvetett kedvezményezett, illetve képzésen részt vevő közvetett
kedvezményezettek) részére nyújthatóak:
- mezőgazdasági termelő vagy
- erdőgazdálkodó vagy
- élelmiszer-feldolgozó
tevékenységet végzők részére, akik természetes személy ügyfél esetén akár
személyesen, akár az általa képzésre kijelölt alkalmazottja útján, valamint nem
természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselője vagy az általa képzésre
kijelölt alkalmazottja, tagja útján, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi
gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott útján részt vehetnek a képzésen."
2. A felhívás 3.4.1.1 fejezetének 2. pont e) alpontjában feltüntetett előírás kiegészítésre
került.
Eredeti szövegrész:
„A támogatást igénylő egy naptári évben kizárólag egy támogatott képzésre köthet
szerződést a képzésen résztvevő közvetett kedvezményezettel. Újabb támogatott
képzésen való részvételre irányuló szerződés megkötésére kizárólag az előző
évben/években megkötött szerződés szerinti képzés sikeres elvégzését követően van
lehetőség.”
Módosított szövegrész:
„A támogatást igénylő egy naptári évben kizárólag egy támogatott képzésre köthet
szerződést a képzésen résztvevő közvetett kedvezményezettel. Újabb támogatott
képzésen való részvételre irányuló szerződés megkötésére kizárólag az előző
évben/években megkötött szerződés szerinti képzés sikeres elvégzését követően van

lehetőség. Amennyiben a képzésen résztvevő közvetett kedvezményezett a képzésen
való részvételnek meghatalmazott útján tesz eleget, úgy egy naptári évben több
támogatott képzésre is lehet szerződést kötni a képzésen résztvevő közvetett
kedvezményezettel, azzal a kikötéssel, hogy az adott meghatalmazottra vonatkozó
újabb támogatott képzésen való részvételre irányuló szerződés megkötésére kizárólag
az előző évben / években megkötött szerződés szerinti képzés sikeres elvégzését
követően van lehetőség.”
3. Módosításra került a felhívás 6.1 fejezetének 10., illetve 12. alpontja.
Eredeti szövegrész:
„10. A 4.1 fejezetben meghatározott végzettséget, illetve szakmai tapasztalatot igazoló
dokumentumok (oklevél, bizonyítvány, oktatók szakmai önéletrajza).
12. Önköltség számítása szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások
költségeinek alátámasztására”
Módosított szövegrész:
„10. A 4.1 fejezetben meghatározott végzettséget, illetve szakmai tapasztalatot igazoló
dokumentumok (oklevél, bizonyítvány, oktatási intézmény által kiállított munkáltatói
igazolás és / vagy oktatók szakmai önéletrajza).
12. Önköltség számítása a saját teljesítés költségeinek alátámasztására”
4. A felhívás 1. számú mellékletét képező fogalomtár 5. pontjában meghatározott
fogalom kiegészítésre került.
Eredeti szövegrész:
„Élelmiszer-feldolgozó: Az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervevet, amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása
NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek
módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 10
és 11 besorolás szerinti ágazatba tartozó tevékenységet folytat, kivéve TEÁOR 1020
(halfeldolgozás és tartósítás), TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102
(szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek"
Módosított szövegrész:
„Élelmiszer-feldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervevet, amely a gazdasági tevékenységek statisztikai
osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi
rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EKrendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz
bejelentett – 10 és 11 besorolás szerinti ágazatba tartozó tevékenységet folytat, kivéve

TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és
TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek"
5. A támogatói okirat 4. számú melléklet 1. pontjának dj) alpontja, illetve 2. pontjának e)
alpontja a felhívás módosításai alapján kiegészítésre került.

