Tájékoztató
a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek elszámolható
összköltségének megemelkedése kapcsán felmerülő további támogatott finanszírozásról
A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával
kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről készült tájékoztató (a továbbiakban:
Tájékoztató) 2. pontjában foglaltak szerint, abban az esetben, ha a támogatási kérelem
benyújtása óta eltelt időszakban a projekt elszámolható összköltsége igazolható módon
megnőtt, a kedvezményezett kérelmezheti ennek figyelembevételét a projektszintű
támogatástartalom
megállapításánál.
Ennek
következtében
–
a
támogatói
okiratban/támogatási szerződésben (továbbiakban: támogatói okirat) megállapított
támogatási összeg változatlansága mellett – a projekt támogatási intenzitása csökkenhet.
Ennek alapján – mivel az uniós jogszabályok alapján adható maximális támogatási
intenzitáshoz képest a projekt tényleges támogatási intenzitása alacsonyabb lehet - a
kedvezményezett jogosulttá válhat további állami támogatás tartalmú pénzügyi
termékek igénybevételére a beruházás megvalósításához, feltéve, hogy az megfelel az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és
az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1305/2013/EU tanácsi és

parlamenti rendelet 80-82 cikkeiben, valamint a hatályos Vidékfejlesztési Programban
foglaltaknak.
Ilyen pénzügyi terméknek minősül jelenleg az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
kedvezményes díjú intézményi kezességvállalása, amely igénybe vehető a hitelintézetek által
nyújtott
a)
támogatási előleghez szükséges bankgarancia
és/vagy
b)
hitel
ügyletek fedezeteként.
A kedvezményezetteknek a záró kifizetési igénylés benyújtásakor lesz lehetőségük
igazolni a projekt elszámolható összköltségének a megemelkedését és kérni a támogatási
intenzitás újra megállapítását.

A fentiek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Vidékfejlesztési Program kedvezményezettjei
a beruházásuk megvalósításához a vissza nem térítendő támogatáson felül további
támogatásban részesüljenek, kedvezményes díjú pénzügyi termékek formájában.
Felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét arra, hogy
a támogatói okiratban megállapított támogatás és az állami támogatástartalmú
pénzügyi termék támogatástartalmának együttes figyelembevételével számított támogatás–
intenzitás mértéke a projekt esetlegesen megnövekedett és igazolt elszámolható összköltségét
figyelembe véve sem lehet magasabb, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1305/2013/EU tanácsi és parlamenti rendelet II.
mellékletében megállapított releváns maximális támogatási intenzitás.
a fenti korlátot meghaladó támogatástartalmat a kifizető ügynökség a záró kifizetési
igénylés elbírálása során a kifizethető támogatási összegből levonja, illetve amennyiben a
levonás nem fedezi a korlátot meghaladó támogatástartalmat, úgy azt a kedvezményezett
részére már kifizetett támogatási összegből visszaköveteli.
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