A 2018. ÉVI
EGYSÉGES KÉRELEM
TÁMOGATÁSIGÉNYLÉSI ÉS
ELLENŐRZÉSI FOLYAMATAI

BENYÚJTÁSRA VONATKOZÓ HATÁRIDŐK


Egységes kérelem (W0181) benyújtásával kapcsolatos határidők:



Az egységes kérelem benyújtási határideje 2018. május 15.



Az egységes kérelem 2018. május 16. és június 11. között történő benyújtása esetén a
támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia a
Magyar Államkincstárnak (továbbiakban: Államkincstár), azaz a késedelmi szankció
május 16-án 1%, május 17-én 2% stb.



A 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül
elutasításra kerül. (A mezőgazdasági kockázatkezelési közösségi tagság az ezen időpontig
bejelentett, a kárenyhítés szempontjából releváns területek alapján kerül meghatározásra.)



A már 2018. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2018.
május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani



2018. június 1. és június 11. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a
támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 2018. június 11. után
benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre
(technikailag át sem vezethetőek).



Az egységes kérelem felületén de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen
támogatási kérelmek esetében a már benyújtott támogatási kérelmek 2018. május 15-e csak
szankció mellett módosítható.

AGRÁRKÁR-ENYHÍTÉSI RENDSZER I. PILLÉR


Változás tavalyhoz képest: Az EK-ban a nem
termőnek jelölt kultúrák kárenyhítés szempontjából
nem releváns kultúrának számítanak, tehát a nem
termő kultúrák után nem kell kárenyhítési
hozzájárulást fizetni. (Nem termőnek jelölt kultúrára
továbbra sem lehet kárbejelentést tenni, illetve
kárenyhítő juttatás sem igényelhető utánuk.)

KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS
Újdonság 2018-ban a HMKÁ-ban:
- Új előírás:
Fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési és
fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni.
Minimális talajborításra vonatkozó előírások kapcsán módosítási tervezet
elfogadás alatt: Nitrátérzékeny területeken előforduló tavaszi vetésű kultúrák
esetében szeptember 1-től végezhetőek el a szintvonalakkal párhuzamosan a
talajelőkészítő munkák, tekintve hogy e területeken a trágya kijuttatása és
bedolgozása csak október 31-ig engedélyezett.
Leggyakrabban előforduló meg nem felelés a vetésváltás szabályainak be nem
tartása (napraforgó önmaga utáni termesztése , kukorica 3 évnél további
termesztése ugyanazon a területen)
Gyakori problémák még:
 JFGK 1
5 éven belüli talajvizsgálati eredmény hiánya
 JFGK 2, 3
Kaszálási bejelentő hiánya
 JFGK 7
Szarvasmarha egyedek tenyészetbe történő be és kikerülésének
elkésett
jelentése az adatbázis felé
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Ügyfél által indított
változásvezetés

MEPAR PROGRAMSZERŰ FELÚJÍTÁS MÓDOSÍTOTT
TERÜLETEI (2017)

MEPAR ÜGYFÉL ÁLTAL INDÍTOTT
VÁLTOZÁSVEZETÉSI KÉRELEM

Jogszabályi alap: 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet
Változásvezetés indítása:
 Amennyiben a parcella vagy a terület a fizikai blokk nem támogatható területére,
vagy egy másik fizikai blokkba legalább 3 méterrel úgy nyúlik túl, hogy a
túlnyúlással érintett terület nagysága eléri a 0,03 hektárt és a kérelmezett
terület támogatható területnek minősül




EFA elemek esetében, amennyiben úgy módosul az EFA elem, hogy legalább 1
méterrel úgy nyúlik túl a MePAR-ban lehatárolt elem területén, hogy kiterjedése
legalább 0,01 hektáros különbséget mutat a MePAR-ban rögzített állapothoz
képest, vagy
Új EFA elem lehatárolása esetén, amennyiben a kérelmezett EFA elem megfelel a
10/2015. FM rendeletben, illetve a 50/2008. FVM rendeletben meghatározott
fogalmaknak

Felhívjuk a figyelmet, hogy a változásvezetési kérelem kivizsgálása,
elbírálása, meghosszabbíthatja a támogatási kérelem ügyintézését, így
késleltetheti a támogatás kifizetését. Kérjük fordítson nagy
figyelmet arra, hogy csak abban az esetben indítson változásvezetési
kérelmet, amennyiben megalapozottan vitatja a MePAR kialakítását!

NEM TÁMOGATHATÓ TERÜLETEK
Jogszabályi alap: 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet 1. § 10. bekezdés















Épített műtárgy (gát)
Erdőnyiladék
Erdőterületeken található távvezeték alatti terület
Szórakozási
vagy
szabadidős
tevékenységre
használt területek
Kastélyparkok fás-bokros területei
Infrastrukturális létesítmények (pl.: utak, gátak,
csatornák, bányaterületek és szemétlerakók)
Vízművek védőterületei, illetve ezekhez tartozó
rézsű területek
Mesterséges
és
természetes
vízfelületek
(halastavak, bányatavak, folyók, patakok)
Repülőterek leszálló és kiszolgáló területei
Lőterek, állandó trágyalerakók, és bálatárolásra
szolgáló területek
Természetes
erdőterületek,
illetve
a
nem
mezőgazdasági
hasznosítású,
természetes
növényzettel borított területek (pl.: mocsarak,
lápok, vizenyős területek, stb.)
Továbbá nem támogatható a náddal borított terület,
amelyen a gyepalkotók 50%-ban nincsenek jelen!

A FIZIKAI BLOKK ÉS A PARCELLA TÁMOGATHATÓ
TERÜLETÉBE NEM SZÁMÍTANAK BELE
épített, infrastruktúrával fedett vagy a talajt más okból nem
mezőgazdasági céllal megbolygatott (művi) területek
 a 100 m2-t elérő éles határral rendelkező természetes
vegetációs területek – (szántón van jelentősége)
 a 100 m2-t elérő fa- és bokorcsoportok gyepterületen.
 a 2 méternél szélesebb stabil vonalas elemek: földutak,
csatornák


Változásvezetési kérelem érdemi vizsgálat nélküli
elutasítása:
 Amennyiben a kérelem nem a MePAR blokk-kialakítására,
illetve EFA elemre vonatkozik
 A tárgyévben ugyan azon területre, vagy a terület egy részére
vonatkozóan már benyújtásra került változásvezetési kérelem
 A helyszíni vizsgálat alapján felmért parcellarajz nem teszi
indokolttá
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Átfedés, és ráfedés vizsgálat;
előzetes ellenőrzés

TÁBLÁK ÁTFEDÉSEI AZ EGYSÉGES
KÉRELEMBEN
2018-ban
szigorodó
táblaátfedés
tolerancia: 30%-ról
15%-ra!

MEGSZEMÉLYESÍTÉS
•

2018-ban a megszemélyesített
kérelemben levágásra kerülnek
az átfedő részek.

•

Eltérhet a megszemélyesített
numerikus adat a
megszemélyesített rajz
területétől.

•

A tolerancia feletti (mérési
tolerancia=kerület*1 méter,
max. 0,25 ha) eltéréseket
korrigálni kell.

ELŐZETES ELLENŐRZÉS



Az előzetes ellenőrzés folyamatos bővítése
Május 16. után végzésben kapnak figyelmeztetést a termelők,
ha:



Valamely referencia területük esetén numerikus túligénylés lép fel
Táblák, EFA területek átfedésben vannak:




Táblák esetén: minimum 15% vagy 0,25 hektár átfedés
Táblával szomszédos EFA: minimum 15% átfedés
Pontszerű EFA: 100% átfedés

Ráfedés – a tábla az igénylés szempontjából nem támogatható MePAR
lehatárolásra fed rá tolerancia felett – Túlrajzolás és vágás
 Kötelezően csatolandó dokumentum hiánya
 Állatalapú jogcímek ellenőrzése








A potenciális meg nem feleléseket külön előzetes egyeztetési
felületen lehet kijavítani a 2018. május 15-től számított 35. napig
(max.: június 19-ig)
A végzés nem számít szabálytalanságról való értesítésnek;
KIVÉVE, ha az ügyfél a június 19-i napot követően reagál
(csökkent területet) az előzetes meg nem felelésről kiértesítő
végzésben leírtakra

Kötelező elektronikus kapcsolattartás

KERESZTELLENŐRZÉS,
ADATEGYEZTETÉS

Adategyeztetésről
kiadásra:

szóló

végzés

kerül

Valamely referencia terület esetén numerikus túligénylés
lép fel
 Táblák, EFA területek átfedésben vannak:


Táblák esetén: minimum 15% vagy 0,25 hektár átfedés
 Táblával szomszédos EFA: minimum 15% átfedés
 Pontszerű EFA: 100% átfedés




Ráfedés – a tábla az igénylés szempontjából nem
támogatható MePAR lehatárolásra fed rá tolerancia felett

Kötelező elektronikus kapcsolattartás az adategyeztetés
esetén is


Ellenőrzési módszerek: Adategyeztetés,
földhasználat vizsgálata, helyszíni szemle

jogszerű
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Közvetlen támogatások

TERMELÉSHEZ KÖTÖTT NÖVÉNY
TERMESZTÉSI TÁMOGATÁSOK I.


SAPS

támogatás

mellett

az

Egységes

Kérelemben

igényelhető: rizs, cukor, extenzív gyümölcs, intenzív
gyümölcs, zöldség, ipari zöldség, ipari olajnövény,
szemes fehérje, szálas fehérje növények esetében


adott évben a termeléshez kötött támogatásra megjelölt
területe SAPS jogosult



kérelemszinten minimum támogatás: 1 ha – kivéve az

intenzív-, extenzív gyümölcs és zöldség kultúránként a
támogatható terület nagysága: 0,3 ha + SAPS = 1 ha!
(Kizáró hiba)


minimális táblaméret: 0,25 ha

TERMELÉSHEZ KÖTÖTT NÖVÉNY
TERMESZTÉSI TÁMOGATÁSOK II.


adott tárgyévben egy parcellára csak egy termeléshez
kötött támogatás igényelhető



rizs, zöldség, ipari zöldség, ipari olajnövény, szemes
fehérje, szálas fehérje növények esetében:


gazdálkodási napló meghatározott oldalainak
vezetése (GN02, GN06, GN17, GN18, GN19) –

2018-ban nem kell beküldeni


hektáronként
mennyiségű

meghatározott
minősített

használata és annak igazolása.

minimális

szaporítóanyag

TERMELÉSHEZ KÖTÖTT NÖVÉNY
TERMESZTÉSI TÁMOGATÁSOK III.
oA

teljes

táblára

szaporítóanyag

ténylegesen

mennyiséget

kell

a

kijutatott
kérelemben

feltüntetni!
o Az

elutasított terület szankció alapját képzi (640/2014/EK

19. cikk)
o 2018-tól

csak a cukorrépa támogatás esetében kell

dokumentumot csatolni.
o Gyümölcstermesztés

területileg

esetén

illetékes

hatósági
megyei

bizonyítványt

a

kormányhivatal

földművelésügyi igazgatósága állít ki, a Kincstár kérésére –

2018-ban is!

TERMELÉSHEZ KÖTÖTT NÖVÉNY TERMESZTÉSI
TÁMOGATÁSOK IV.
KEVERÉK/ZÖLDUGAR


keverékben minimum 50%-os arány a rendeletben önállóan
nevesített fajok esetében

Pl: 1 ha esetében, ha az ügyfél rozs+szöszösbükkönyt vet, akkor összesen
165 kg mag szükséges, ahol a rozs 60 kg és a bükköny 105 kg, vagyis
40-60%-os az arány.
De! 1 ha rozs+pannonbükköny esetében 50%-ot vetőmagarány
szükséges, amiben 30 kg a bükköny és maximum 30 kg a rozs!







mindegyik összetevőnek minősítettnek kell lenni
a keverékben fűféle, füves here, füves lucerna nem
támogatható
ha 2017. II félévi vagy 2018. évi a telepítés, vagy felülvetés
történik, akkor a vetőmagarány meghatározása érdekében,
kérjük a szaporítóanyag igazolások csatolását. A csatolás
elmulasztása hiánypótoltatható!
Igényelhető támogatás akkor is, ha a zöldítésben, mint
nitrogén megkötő növény kerül figyelembe vételre ökológiai jelentőségű területként

ZÖLDÍTÉS – JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2018.


Diverzifikáció és EFA kijelölés mentesség: fennmaradó terület 30 hektáros
feltétel törlése + diverzifikációs mentességbe bekerültek a hüvelyes növények



Tönkölybúza: külön diverzifikációs kultúra



Érzékeny állandó gyepterület feltörése:






Új EFA fedvények: táblaszegély, fás sáv, erdőszélek mentén fekvő támogatható hektársáv
Második körös EFA elemek (táblaszegély/fás sáv mögött táblaszegély/fás sáv/vízvédelmi sáv
elfogadható EFA-ként, amennyiben közvetlenül szomszédos és az előtte lévő EFA is elfogadható)







Minimum 30 méteres közös határvonal az EFA és a szántóterület között + első körös és második körös EFA
között is.

Kivezetésre került: fasor, vizes árok az EFA elemek közül
Új típusú EFA elem: agrár-erdészeti terület EFA (VP5-8.2.1-15 kódszámú felhívásnak
meg kell felelni) ÚJ!!
Súlyozási tényezők változásai:





Visszaállítási kötelezettség természetvédelmi hatóság ellenőrzi, következő évi EK beadásig
Illetékes Nemzeti Park engedélye, EK beadás mellékleteként

energetikai ültetvénynél 0,3-ról, 0,5-re
Nitrogénmegkötőnél 0,7-ről, 1-re

Eltörlésre került a minimum 0,25 hektáros méret a következő EFA
elemeknél: parlag, erdősített terület, nitrogénmegkötő növényekkel bevetett
terület és ökológiai jelentőségű másodvetés

ZÖLDÍTÉS II. – JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2018.




Minimum méret 1 méterről 3 méter: erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv
(termeléssel vagy termelés nélkül); fás sáv; táblaszegély
Növényvédő szer használati tilalom:
 Parlag (jan.1. – aug. 31. termelési tilalom)
 Rövid vágásfordulójú fás szárú energetikai ültetvény (+ műtrágya használati tilalom)
 Nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület (termesztési időszak alatt, évelő növények
esetén az év azon részében, amely alatt a növény a területen van)




Ökológiai jelentőségű másodvetés (legalább 60 napig)
Erdőszélek mentén fekvő támogatható sáv termeléssel (vetéstől a betakarításig)







Amennyiben EFA-ként szeretné elszámolni az ügyfél (ide értve a csávázott vetőmagot is)
Egységes Kérelemben nyilatkozni kell a növényvédő szer használatról + parlagnál a
termelés mentességéről
Gazdálkodási napló vezetési kötelezettség

Táblaszegély EFA-ként: nincs rajta termelés, kaszálás/legeltetés csak a megfelelő állapot
fenntartása miatt



Meliorációs retek: ökológiai másodvetésben elszámolható növény ÚJ!!



Keleti kecskeruta: nem állandó kultúra, diverzifikációban figyelembe vesszük



Nitrogénmegkötő EFA: a vetőmag felhasználását saját névre szóló érvényes fajra,



fajtára, mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatot tartalmazó számlával is
igazolható
Érvényesített szankciók


2018. évben: a kiszámított közigazgatási szankciókat 4-gyel kell osztani, de összegük
nem lehet nagyobb, mint a megállapított terület alapján kiszámolt támogatás
összegének 25%-a

TERMELÉSHEZ KÖTÖTT
TÁMOGATÁSOK I.
 Tejhasznú

ÁLLATALAPÚ

tehéntartás támogatása:

Az alábbi feltételeknek megfelelő tejtermelés céljából
tartott egyedekre igényelhető támogatás:








Kérelmezett egyednek az ENAR –ban tej vagy kettőshasznú
fajtakódon kell szerepelnie
Tárgy év március 31-én a kérelmező tenyészetében kell állnia
Tárgy év március 31-én legalább 23 hónapos életkort el kell érnie
Tárgy év március 31-ig legalább egy regisztrált elléssel kell
rendelkeznie
Holt ellést nyomtatványon állatorvosnak kell igazolnia
Külföldön történő ellést állatorvosnak kell igazolnia

2018-tól a kérelemhez nem kell mellékelni a hatósági
állatorvos vagy járási főállatorvos által kiállított gümőkor-,
brucellózis- és leukózismentességről szóló igazolást!

TERMELÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLATALAPÚ
TÁMOGATÁSOK II.
 Húshasznú

anyatehéntartás támogatása:

Az alábbi feltételeknek megfelelő egyedekre igényelhető támogatás:






húshasznú vagy kettős hasznosítású típusba tartozik (mely meghatározott
fajtakóddal – legkésőbb a kérelem benyújtásáig – bejelentésre kerül az ENAR
nyilvántartásba);
a kötelező birtokon tartás (6 hónap) alatt a termelő tenyészetében van;
kérelem benyújtásának időpontjában legalább 8 hónapos életkort el kell érnie

A támogatásra az a termelő jogosult:





aki/amely gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan az
állattenyésztési
törvényben
foglaltak
szerinti
apaállat-használatrólszaporítási események bejelentése NÉBIH felé tárgyévet követő év
01.31-ig (ÚJ)
akinek/amelynek a kérelmezett állatai legalább 30%-ának van ellése
kérelmezési év során;
akinek/amelynek a támogatás alapjául szolgáló állatlétszámában a birtokon
tartás teljes ideje alatt az üszők aránya legfeljebb 40%;

2018-tól a kérelemhez nem kell mellékelni a hatósási
állatorvos vagy járási főállatorvos által kiállított gümőkor-,
brucellózis- és leukózismentességről szóló igazolást!

MEZŐGAZDASÁGI KISTERMELŐI
TÁMOGATÁSI RENDSZER I.




2018. évi újdonság:
 Nem kerül megszemélyesítésre a kistermelői támogatási jogcím
azoknak, akik a 2016. évi vagy a 2017. évi egységes kérelemben
jelezték a támogatási rendszerből történő kilépési szándékukat.
 Figyelmeztető üzenet jön, ha a 2015. évi referenciaterületnél nagyobb
területre történik igénylés. Ennek célja, hogy a gazdálkodó mérlegelni
tudja továbbra is megéri-e a megnövekedett területtel a támogatási
rendszerben bent maradni.
 A kistermelői támogatást igénylőknek a kérelemkitöltő felületen
nyilatkozniuk kell arról, hogy tudomásul veszik miszerint a 2015. évi
referenciaterületnél kisebb területre történő numerikus igénylés a
támogatási kérelem elutasításával járhat.
Fontos, hogy a kérelemszintű igénylés mellett SZÜKSÉGES MINDEN
táblára jelölni SAPS + Zöldítés igénylést, legalább a 2015. évi
referenciaterület nagyságnak megfelelően. A kistermelői támogatás
és a SAPS + Zöldítés jogcímen kívül más EMGA közvetlen támogatási
jogcímet nem lehet igényelni!
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Vidékfejlesztési intézkedések
A közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak
akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány
előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl.
kormányhatározat) csatolta

ÚJ VIDÉKFEJLESZTÉSI INTÉZKEDÉSEK


A 2018. évi EK-n először igényelhető
VP Erdő-környezetvédelmi kifizetések KK
 VP Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása KK
 VP Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és
környezeti értékének növelését célzó beruházások KK
 VP-Őshonos állatok ex situ vagy in vitro megőrzése,
illetve tanácsadói tevékenység támogatása
 VP – Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott
erdőkárok megelőzésére


VP ERDŐ-KÖRNYEZETVÉDELMI KIFIZETÉSEK
VP4-15.1.1-17
ÚJ INTÉZKEDÉS




A kifizetési kérelem az egységes kérelem keretein
belül benyújtható a 2018. évben a támogatói
kérelmet benyújtása után, tehát kézhez vett
támogatói okirat nélkül.
Három tevékenységre igényelhető támogatás:
- szálaló erdőgazdálkodás
- kézimunka igényes ápolás
- természetkímélő anyagmozgatás
A kifizetési kérelemhez csatolandó mellékleteket
a felhívás 6.3. fejezete tartalmazza.

VP AGRÁR-ERDÉSZETI RENDSZEREK
LÉTREHOZÁSA VP5-8.2.1-16
ÚJ INTÉZKEDÉS









Választható tevékenységek:
 Szántóföldi kultúrával kombinált agrár-erdészeti rendszer
újonnan történő létrehozása.
 Gyepgazdálkodással kombinált fás legelő vagy fás kaszáló
újonnan történő létrehozása
 Mezővédő fásítás létrehozása
A 2018. évben lehetőség van a kifizetési kérelem benyújtására a
támogatási kérelem benyújtása után, még a támogatói okirat
kézhezvétele előtt is benyújtani a támogatási kérelemben jelölt
tevékenységek maradéktalan megvalósítása után!
Amennyiben az agrár-erdészeti rendszerek keretében kiegészítő
intézkedések is megvalósításra kerülnek, azok csak az első
kifizetési kérelem keretében igényelhetőek!
A kérelmezett terület méretét a mérési jegyzőkönyv másolati
példányának feltöltésével is kell igazolni!
A kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listáját a felhívás
6.3 pontja tartalmazza

VP-ŐSHONOS ÁLLATOK EX SITU VAGY IN VITRO MEGŐRZÉSE,
ILLETVE TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA
o

o
o

o

o
o

(ÚJ)

A jogcímben a kifizetési kérelmeket a 2017. június 1 és július 3 között beadott
támogatási kérelmekhez kapcsolódóan lehet benyújtani. (A felhívás kódszáma:
VP4-10.2.1.2.-17)
A támogatás megvalósítási időszaka 2022. április 30-ig tart.
A támogatás célterületei:
 I. célterület: In vitro génmegőrzés támogatása
 II. célterület: Ex situ génmegőrzés támogatása
 III. célterület: Genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek
támogatása
A kifizetési kérelemben meg kell adni:
 I-III. célterületnél: minta/fajta/tevékenység azonosítása mellett a kérelmezni
kívánt tenyészállatokat
 II. célterületnél: az egyedek/állományok azonosító számát valamint a minták
mennyiségét
 III. célterületnél: minden kifizetési kérelemhez mellékelni kell a
munkanaplókat illetve a tanácsadói tevékenységet ellátó személy
változásakor a munkaszerződéseket, munkaköri leírásokat - 7. melléklet (!)
Kötelezettségátadás esetén már az átvevőnek kell beadnia a kifizetési kérelmet!
Fontos az egyedazonosítók pontos feltüntetése!

VP AZ ERDEI ÖKOSZISZTÉMÁK

ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉNEK ÉS KÖRNYEZETI

ÉRTÉKÉNEK NÖVELÉSÉT CÉLZÓ BERUHÁZÁSOK

VP5-8.5.1-17

ÚJ INTÉZKEDÉS


Választható tevékenységek:


A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi
tevékenységek támogathatóak:







Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás
Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti
értékének növelése érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak:









Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás
Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás
Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás

Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása
Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása

A 2018. évben lehetőség van a kifizetési kérelem benyújtására a
támogatási kérelem benyújtása után, még a támogatói okirat
kézhezvétele előtt is benyújtani a támogatási kérelemben jelölt
tevékenységek maradéktalan megvalósítása után!
Részterületen történő megvalósítás esetében az elkülönített
részterület méretét és elhelyezkedését alátámasztó mérési
jegyzőkönyv másolati példányát is csatolni kell a kérelemhez!
A kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listáját a felhívás 6.3
pontja tartalmazza

VP AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI POTENCIÁLBAN
OKOZOTT ERDŐKÁROK MEGELŐZÉSE ÚJ


(VP5-8.3.1.-17.)



Támogatási kérelem és kifizetési igénylés külön kerül benyújtásra



Az Egységes kérelemben kizárólag a kifizetési igénylés kerül benyújtásra





a kifizetési igénylést a tevékenység maradéktalan megvalósítást követően
a támogatói okirat kézbesítésének évében vagy az azt követő két év
valamelyikében kézhezvételének évét követő két év valamelyikében lehet
benyújtani .a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig
A kifizetési igényléshez elektronikusan csatolni kell:
 Tűzpászták kialakítása és fenntartása, valamint a víznyerőhelyek
kialakítása esetén a megvalósítás pontos helyét alátámasztó mérési
jegyzőkönyvet, melynek hitelességét tűzpászta esetében az
elektronikus benyújtó felületre történő saját mérési állomány (Shape)
csatolásával is igazolni kell.
 Víznyerőhely kialakítása esetén a megvalósított létesítményre
vonatkozó jogerős vízjogi üzemeltetési engedély másolati példányát.

VP NATURA 2000 ERDŐTERÜLETEKNEK
NYÚJTOTT KOMPENZÁCIÓS TÁMOGATÁS
(VP4-12.2.1.-16.)

Változások
Képzési kötelezettség az alábbiak szerint módosult:
A támogatást igénylő köteles a támogatói okirat kézhezvételét
követően a Vidékfejlesztési Programkeretében szervezett Natura
2000 erdő képzésen részt venni. A támogatást igénylőnek a
képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell
teljesítenie. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie.
Amennyiben a támogatást igénylő nem természetes személy, a
képzésen a vezető tisztségviselőnek, a képzésre kijelölt
alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. A képzés elvégzését
a képzést szervező igazolja a kifizető ügynökség felé.
A módosítás alapján A Támogatói Okirat kézhezvételét követő 10
hónapon belül képzési kötelezettség módosításra került, ennek
megfelelően a képzési kötelezettséget elegendő a programozási
időszakban egyszer teljesíteni.

VP-ERDŐSÍTÉS TÁMOGATÁSA (VP5-8.1.1-16)
•

•

VP-Erdősítés esetén abban az esetben igényelhető SAPS
támogatás, akkora mértékig, ameddig a terület 2008-ban,
támogatható terület volt. Ha a terület nagyobb részt fed le,
mint a 2008-ban támogatható terület, akkor a SAPS
támogatás, csak a támogatható terület mértékéig jár.
Kifizetés csak a megvalósított telepítésekre kérhető (
legkisebb területméret 0,5 hektár)!

VP-Erdősítés-Ipari célú fásítás:
•

•
•

Az ipari célú faültetvény telepítés támogatás igénybevételére a
támogatást igénylő akkor jogosult, ha jogszerű földhasználóként
rendelkezett a támogatási kérelem benyújtásakor a tervezett
ültetvény elhelyezkedése szerint illetékes erdészeti hatóság által a
Vhr. Alapján jóváhagyott jogerős, nevére szóló fásítás telepítési
tervére vonatkozó telepítési engedéllyel.
Kifizetés csak a megvalósított telepítésekre kérhető!
Mindkét jogcím esetén: Az ügyfél köteles a gazdaság teljes területén
a hasznosítás során a kölcsönös megfeleltetés (KM) keretében foglalt
előírásokat betartani

VP - AGRÁRKÖRNYEZET-GAZDÁLKODÁS

TÁMOGATÁS

VP AKG 2015 ÉS VP AKG 2016)
VP-4-10.1.1.-15. ILLETVE VP4-10.1.1-16








Fémzárolt vetőmagok és ellenőrzött szaporítóanyagok használata előírást,
mint referenciaelem a 2017. január 1-e után vetett növénykultúrák esetén
kell alkalmazni, szakmailag elvárható vetőmag mennyiségben.
AKG 2016-nál: A 2017. január 1. előtt vetett kultúrák esetében a tábla
méretre vonatkozó előírások, az ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag
felhasználása mint referencia elem és mint választható előírás a 2017. évi
ellenőrzések során nem kerülnek figyelembevételre.
Zöldugar/méhlegelő szegélyek és szálas pillangós zöldugar arány
összevonása:
Ha azonos tematikus előíráscsoportban (TECS-ben) lévő mindkét
előíráscsomagban választotta az előírást akkor az adott TECS mindkét
csomagjának összes KET összterületének figyelembe vételével kell
kiszámolni a vállalt százalékos területegységet.

Újdonság: A zöldtrágyanövény fogalma
bővítésre került: legalább 60 napig kell a
borítást fenntartani

VP-ÖKO
VP-4-11.1.-11.2.-15.


Szántós földhasználati kategória:





Ültetvényes földhasználati kategória:
–
–



Szántóföldi földhasználati kategória esetében a támogatás minden szántóföldi növény- és zöldségfélére,
valamint ültetvény módjára termeszthető zöldségnövényekre, lágyszárú gyümölcsökre, rizsre és
zöldugarra igényelhető, az energiafű, a nád, a parlagon hagyott terület, a pihentetett terület, az
energetikai céllal telepített kínai nád, valamint a fás szárú energetikai célú ültetvény kivételével.
Az aromás, gyógy- és fűszernövények a zöldségnövények után járó támogatási összegre jogosultak.

Az ültetvény kivágását, újratelepítését be kell jelenteni.
Új! Ültetvény földhasználati kategória esetében a fa-, illetve tőkehiány nem haladhatja meg a 15%-ot.

Gyepes földhasználati kategória:


Legeltetéses gyepgazdálkodás esetén 0,3 ÁE/ha megléte



ENAR-ból veszünk minden adatot.



Csak legeltethető állatokat vesszük figyelembe (szarvasmarhafélék, lófélék, juh, kecske)



Figyelem! Bérlegeltetés esetén a kifizetési kérelemhez a támogatást igénylőnek mellékelnie kell a
bérlegeltetett állatállomány tartójával kötött írásbeli megállapodást !! Erről a felületen
nyilatkozni is kell!!

Új formanyomtatvány a Pályázati Felhívás 13. sz. melléklete
szerint. Azon kedvezményezetteknek is újra kell csatolni 2018. évi
EK-hoz, akik már a 2016. évi EK-hoz is csatolták a teljes 5 éves
kötelezettségvállalási időszakra vonatkozóan.

KOMPENZÁCIÓS

KIFIZETÉSEK
TERMÉSZETI
HÁTRÁNNYAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN

(VP THÉT) VP4-13.2.1.-16


A támogatás jellege
vissza nem térítendő támogatás



A támogatás mértéke

Kizárólag a1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke alapján meghatározott
területeken csökkentett támogatási összeg mellett igényelhető támogatás.
új (PF módosítás alatt!)
A kivezetést alkalmazva az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:


a 2018. évre vonatkozóan 51,54 euró/ha-nak megfelelő
forintösszeg, míg
 a 2019. évre vonatkozóan 25,77 euró/ha-nak megfelelő forintösszeg.


A kifizetésre kerülő támogatás összege a gazdaság nagyságával arányosan
csökken (degresszió)


A jogcímmel kapcsolatosan egyéb változás nincs

VP-TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁS
KIFIZETÉSI KÉRELEM


Tárgyidőszak:




Kérelem benyújtására jogosult:





Támogatói okirattal rendelkezik
Támogatási kérelmet nyújtott be de jogerős támogatási döntés még nem
született

Kérelem benyújtása, tartalma:






2017. május 1 – 2018. április 30.

A kérelemben a tárgyidőszakban a jóváhagyott tenyészetben
megtalálható állategyedek egyedi azonosító számát kell feltűntetni (ÚJ!
A kérelem nem kerül megszemélyesítésre! )
Kiegészítő kötelezettségvállalás esetén az ezekről szóló nyilatkozatok,
adatok (pl: legeltetésbe bevont terület, legeltetésbe bevont állatok
darabszáma korcsoportonként )

Gyakori problémák:




TIR-ben szereplő kapacitás adatok hiányosak, vagy nem a valóságnak
megfelelőek, ezért az állatsűrűség feltétel vizsgálata során a kérelem
elutasításra kerül.
Nem megfelelő fajtájú egyed kerül feltüntetésre a kifizetési kérelemben
(a jogcím kapcsán elfogadható fajtákat a Pályázati Felhívás 4. számú
melléklete tartalmazza)

VP-ŐSHONOS ÁLLATOK IN SITU
TÁMOGATÁSA








A VP-Őshonos állatok in situ támogatása 2017. évi kifizetési
kérelmet a 2016. február 1 és 29 illetve, a 2017. évi kifizetési
kérelmeket a 2017. február 1 és 29 között beadott támogatási
kérelmekhez (TK1 és TK2), és az abban feltüntetett állományhoz
kapcsolódóan lehet benyújtani. Ez a felület nem az ÚMVP-s
őshonos támogatás kifizetési kérelmeinek beadására
szolgál (A felhívás kódszáma: VP4-10.2.1.1.-15)
A kötelezettségvállalási időszak a TK1 esetében 2020.12.31-ig, míg
a TK2 estében 2021.12.31-ig tart. A tartásnak folyamatosnak kell
lennie, lehetőség van kiesés-pótlás bejelentésre.
Kötelezettségátadás esetén már az átvevőnek kell beadnia a
kifizetési kérelmet.
Fontos az egyedazonosítók pontos feltüntetése! (Ahogy a
marhalevélen, lóútlevélen, stb. szerepel!)

VP-ŐSHONOS ÁLLATOK IN SITU TÁMOGATÁSA








A kifizetési kérelem esetében nincs kötelezően csatolandó
dokumentum.
A támogatható fajták listáját a Pályázati felhívás tartalmazza.
Nagyon fontos, hogy a fajtát a megfelelő fajtakóddal az ügyfél
bejelentse az adott nyilvántartásba (ENAR, OLIR, stb.).
A kérelemben feltüntetett állat tartója a kérelmező kell hogy
legyen, a tartói viszonynak minden esetben hibátlanul bejelentettnek
kell lennie.
A támogathatóság alapvető feltételeinek teljesülnie kell a
kérelemben feltüntetett egyedek esetében, ha nem teljesül, akkor az
egyed/fajtához tartozó egyedek/kérelem elutasításra kerül.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

