Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közleménye az aktuális pályázati felhívásokról, aktuális
módosításokról
2016. július 12.
Megjelent a Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságát támogató felhívás
2016 július 12.
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása” elnevezésű VP3-4.2.2-16 azonosító számú felhívás.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40 milliárd Ft.
Támogatás összege: maximum 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatás
A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelőnek minősülő, továbbá a nem
mezőgazdasági termelőnek minősülő, de legfeljebb mikro-, illetve kisvállalkozás méretű borászati
üzemek számára borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy
gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházásokhoz. A beruházás célja lehet
kifejezetten az energia-, és más erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, illetve megújuló
energiaforrás alkalmazása.
Nem támogatható:
- erőgépek, üzemen kívüli szállítóeszközök, üzemen kívüli anyagmozgatás gépeinek (pl. teherautó)
beszerzése;
- a gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. szeptember 12. napjától 2018. szeptember 11. napjáig
van lehetőség.
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-422-16-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgnaktmogatsa
Megjelent az erdősítés támogatása című felhívás
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
1.
a) erdőtelepítés elsőkiviteléhez, vagy
b) ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez.
2. Erdőtelepítés esetén további támogatás vehető igénybe:
a) fenntartási (ápolási) tevékenységekhez,
b) kieső tényleges jövedelem pótlásához.
3. Az elsőkivitelhez igényelhető kiegészítő tevékenységek:
3.1. erdőtelepítés elsőkiviteléhez:
a) kerítés,
b) villanypásztor,
c) padka,
d) erdőszegély kialakítása,
e) mikorrhizált csemete telepítése.
3.2. Ipari célú faültetvény telepítésének elsőkiviteléhez:
a) kerítés,
b) villanypásztor.
A kiegészítő támogatás önállóan nem, csak az elsőkivitellel együtt vehető igénybe.
Részletek:
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-tmogatsa

Megjelent az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások” című
(VP4-4.4.1-16 kódszámú) felhívás.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 3,51 milliárd Ft.
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 11. napjától 2018. július 31. napjáig lehetséges.
Támogatás összege: hektáronként vagy folyóméterenként 400 eurónak megfelelő forint összeg vissza
nem térítendő, terület alapú támogatás
Tevékenységek:
A) célterület – Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken
B) célterület – Gyeptelepítés
C) célterület – Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein
D) célterület – Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-lhelyfejlesztsi-cl-nem-termel-beruhzsok-cm-felhvs
Megjelent a Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása,
fejlesztése című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és
vizes élőhely létrehozása, fejlesztése” című (VP4-4.4.2.2-16 kódszámú) felhívás.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.000.000.000 Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5 db.
Támogatható tevékenységek:
I. Partmenti vízvédelmi pufferzóna kialakítása, fejlesztése
II. Vizes élőhelyek kialakítása
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 11. napjától 2018. július 11. napjáig van lehetőség.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-vzvdelmi-cl-nem-termel-beruhzsok-vzvdelmi-s-vizes-lhelyltrehozsa-fejlesztse-cm-felhvs

Módosult a Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységeket támogató felhívás
dokumentációja
2016 július 11.
A módosítás a felhívás dokumentációját és a 2. számú mellékletet érinti.
Részletek itt.
Módosult a Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának
lehetőségével című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2.-16 kódszámú) felhívás.
A módosulás főbb pontjai a következők:
- A felhívás azonosító száma az Éves Fejlesztési Keret alapján módosult.
- A 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet 3. pontja módosult a termelői csoport és termelői szervezet
vonatkozásában.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzs-kialaktsnaklehetsgvel-cm-felhvs-1

Módosult a Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának
növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak
létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével”
című (VP2-4.1.3.1.-16 kódszámú) felhívás.
A módosulás főbb pontjai a következők:
- A felhívás azonosító száma az Éves Fejlesztési Keret alapján módosult.
- A 3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek bekezdés módosult.
- A 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet 1/b) pontja, valamint a 3. pontja módosult a termelői csoport
és termelői szervezet vonatkozásában.
- A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja ponton belül az első bekezdés
módosult.
- A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 2. pontjából
kihúzásra került a „…vagy termelői csoport, termelői szervezet…” szövegrész.
- A 7. További információk fejezet a vélelmezett örökösre vonatkozó résszel kibővült.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahzak-ltestseenergiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-2
Módosult a Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő
gombaházak - hűtőházak korszerűsítése című felhívás dokumentációja
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak
létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése” című (VP5-4.1.3.4-16 kódszámú)
felhívás.
A módosulás főbb pontjai a következők:
- A 3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek fejezet módosult.
- A 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet 1/b pontja kiegészült, valamint a 3. pontja módosult a
termelői csoport és termelői szervezet vonatkozásában.
- A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 2. pontból törlésre került a „projekttel érintett
megvalósítási helyhez kapcsolódóan” szövegrész
- A 4.3.A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pont első bekezdése módosult
- Az 5.5 Az elszámolható költségek köre fejezet 2. pontja kiegészítésre került a „projektelőkészítés”
résszel
-A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 2. pontjából kihúzásra
került a „vagy termelői csoport, termelői szervezet szövegrész.
- 7. További információk pontja a vélelmezett örökösre vonatkozó kiegészítéssel módosult.
Ezen kívül módosult az 1. számú melléklet.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-gombahzak-hthzak-ltrehozsra-meglvgombahzak-hthzak-korszerstse-cm-felhvs-dokumentcija
Módosult a Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése című
felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény
termesztés fejlesztése” című (VP2-4.1.3.3-16 kódszámú) felhívás.
A 4.1 Támogatást igénylők köre fejezet 3. pontja módosult a termelői csoport és termelői szervezet
vonatkozásában.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-gygy-s-fszernvny-termeszts-fejlesztsecm-felhvs

Módosult a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című felhívás
Módosítás történt a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat
fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) Felhívás dokumentumában.
A Felhívás szövege a következő helyeken módosult:
4.1. fejezet 3. pontjában: a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó előírások
tekintetében;
5.5. fejezet d. pontjában: az ingatlan vásárlással kapcsolatos költségek tekintetében.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-felhvsMódosult a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás című felhívás
dokumentációja
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti
támogatás” című (VP3-14.1.1.-16 kódszámú) Felhívás, a Támogatói Okirat és a hozzá tartozó 12.
számú melléklet.
A módosulás főbb pontjai a következők:
3.4.1./I.–ben az alábbi szövegrész törlésre került: „A támogatást igénylő a támogatási kérelem
beadásának napján az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (továbbiakban: ENAR)
támogatható állatot tart, és hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik arról, hogy tenyészete(i)
maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.”
3.4.1/X. 6. pontban egy jogszabályi hivatkozás pontosításra került: „…… 809/2014/EU
bizottsági rendelet 6342. cikkében foglaltakat,…….”
7. További információk pont a vélelmezett örökösre vonatkozó kiegészítéssel módosult.
A Felhívás 12. számú mellékletének (jogszabályi gyűjtemény) javítása volt szükséges a
73/2015. (XI.6) FM rendelet törlésével.
A Támogatói Okirat javítása volt indokolt a felhívásban eszközölt módosítások átvezetésével.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjlti-tmogats-cm-felhvsdokumentcija
Módosult a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás - hatékonyság elősegítése a
feldolgozásban című felhívás dokumentációja
Módosítás történt a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás - hatékonyság elősegítése a feldolgozásban” című (VP3-4.2.1-15 kódszámú) felhívás
dokumentációjában.
A felhívás szövege a következő helyeken módosult:
- Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás pont az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat szerint módosult
- A 4.1 Támogatást igénylők köre pont a termelői csoport és termelői szervezet vonatkozásában
módosult
- A 7. További információk pont a vélelmezett örökösre vonatkozó résszel kiegészült.
Továbbá módosításra került a Felhasználói Kézikönyv Elektronikus Felület Használatához és Ekérelem benyújtásához.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-s-erforrs-hatkonysg-elsegtsea-feldolgozsban-cm-felhvs-dokumentcija
Módosult a Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések című
felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.1.1-16 kódszámú) Felhívás 7. További információk pontja a
vélelmezett örökössel kapcsolatban.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-natura-2000-mezgazdasgi-terleteknek-nyjtottkompenzcis-kifizetsek-cm-felhvs

Módosult a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása című felhívás
Módosítás történt a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének
támogatása” című (VP -19.1-15 kódszámú) felhívás dokumentumában.
A 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontban a
kifizetési kérelem benyújtására vonatkozó szövegrész pontosításra került. A Támogatói Okirat
hatályba lépését követően benyújthatóvá válik a kifizetési kérelem.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-fejlesztsi-stratgik-elksztsnek-tmogatsa-cm-felhvs
Elérhető a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című útmutató a Vidékfejlesztési
Program vonatkozásában
Megjelent honlapunkon a „Vidékfejlesztési Program 2014-2020 – Kedvezményezettek tájékoztatási
kötelezettségei” című útmutató, mely 2016. május 2-től hatályos. A kézikönyv magába foglalja az
ezzel kapcsolatos kommunikáció valamennyi vizuális követelményét. Minden Vidékfejlesztési
Programot érintő projekt esetében a VP KTK 2020 arculati előírásait kérjük betartatni.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/elrhet-a-kedvezmnyezettek-tjkoztatsi-ktelezettsgei-cm-tmutat-avidkfejlesztsi-program-vonatkozsban

