VP Pályázati felhívások, aktuális módosítások
2017. február 6.

Társadalmi egyeztetésen a Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz
kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás című VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú felhívás
tervezete
Támogatási kérelmet az a szaktanácsadást nyújtó szervezet nyújthat be:
- amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
(továbbiakban:Támogatási törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja
szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-mezgazdasgi-erdgazdlkodsi-slelmiszer-feldolgozshoz-kapcsold-egyni-s-csoportos-szaktancsads-cm-felhvs-tervezete
Társadalmi egyeztetésen a Szakmai tanulmányutak és csereprogramok című VP1-1.3.1.-17
kódszámú felhívás tervezete
Támogatást igénylők köre:
a) mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben legalább 6000
STÉ méretű gazdasággal rendelkeznek
b) erdőgazdálkodók, akik legalább 20 ha üzemi területtel rendelkeznek
c) REL együttműködésben részt vevő mezőgazdasági termelők
b) ezen ágazatok gazdálkodói és szakmai szakmai szervezetei
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 13-ig várják a véleményezésre
kialakított partnerségi fórumban.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-szakmai-tanulmnyutak-scsereprogramok-cm-felhvs-tervezete
Társadalmi egyeztetésen a Szaktanácsadók továbbképzése című VP1-2.3.1-1 kódszámú felhívás
tervezete
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-szaktancsadk-tovbbkpzse-cm-felhvs-tervezete

Társadalmi egyeztetésen A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat
váltás együttműködései című VP4-16.5.1-17 kódszámú felhívás tervezete
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-fenntarthatsgot-clz-tjgazdlkodsterlet-s-tjhasznlat-vlts-egyttmkdsei-cm-felhvs-tervezete

Társadalmi egyeztetésen az Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív
projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása című felhívás tervezete 8 VP316.1.1.-4.1.5.-4.2.1.4.2.2.-8.1.1.-8.2.1.-8.3.1.-8.5.1.-8.5.2.-8.6.1.-17)
Elindult az „Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához
szükséges beruházás támogatása” című felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeit, javaslatait 2017. február 13 éjfélig teheti meg regisztrációt
követően a palyazat.gov.hu-n a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban:
A felhívás szövege az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/node/61809

https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-az-innovcis-operatv-csoportok-ltrehozsa-s-azinnovatv-projekt-megvalstshoz-szksges-beruhzs-tmogatsa-cm-felhvs-tervezete

Társadalmi egyeztetésen az Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című VP3-16.4.1-17 kódszámú felhívás
tervezete
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 13-ig lehet megküldeni a
véleményezésre kialakított partnerségi fórumba.
A hozzászólás lehetséges típusai és a kapcsolódó dokumentumok az alábbi linken érhetők el:
https://www.palyazat.gov.hu/node/61805

https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyipiacok-kialaktsrt-fejlesztsrt-s-promcijrt-cm-felhvs-tervezete

Társadalmi egyeztetésen Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti
funkcióinak fejlesztése című VP4-8.5.2.-17 kódszámú felhívás tervezete
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-az-erdei-koszisztmk-trtsmentesen-nyjtottkzjlti-funkciinak-fejlesztse-cm-felhvs-tervezete

Társadalmi egyeztetésen az Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek
feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások című VP5-8.6.1-17 kódszámú
felhívás tervezete
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-az-erdszeti-technolgikra-valamint-erdeitermkek-feldolgozsra-s-piaci-rtkestsre-irnyul-beruhzsok-cm-felhvs-tervezete
Társadalmi egyeztetésen a Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai beszűkülést
megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása című VP4-10.2.1.2-17 kódszámú felhívás
tervezete
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgillatfajtk-genetikai-llomnynak-ex-situ-vagy-in-vitro-megrzse-tovbb-a-genetikai-beszklst-megelztancsadi-tevkenysgek-tmogatsa-cm-felhvs-tervezete#
Társadalmi egyeztetésen az Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése című VP4-15.2.1.2-17
kódszámú felhívás tervezete
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-fejlesztse-cmfelhvs-tervezete

A VP2-4.1.1.4-16 kódszámú Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése című felhívás
felfüggesztése
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020 keretében
megjelent „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.4-16 kódszámú) felhívás
vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában
foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a

támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. január 20. napján, 00 órától felfüggeszti.
Elérhetőség:
felfggesztse

https://www.palyazat.gov.hu/a-juh-s-kecsketart-telepek-korszerstse-cm-felhvs-

Módosult a VP6-6.2.1.-16 kódszámú
diverzifikációját támogató felhívás

Nem

mezőgazdasági

tevékenységek

Pontosításra került a támogatás összegét szerepeltető mondat a következőképpen:
„A felhívás feltételeinek megfelelő projektet 40.000 eurónak megfelelő forintösszegű vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.”
2. A Felhívás 1.2. pontjában törlésre került egy lábjegyzetet jelölő szám:
„A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft,
amely az alábbi két célterületre bontva kerül megnyitásra:”
3. A Felhívás 3.3. pontjában pontosításra került az Annex I. termékekre vonatkozó mondat, illetve
törlésre került a b) pont:
„A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek nem támogathatóak:
a) mezőgazdasági termék elsődleges feldolgozására (Az Annex I terméklistát a Felhívás 2. számú
melléklete tartalmazza) és értékesítésére irányuló fejlesztés;
b) az üzleti tervben bemutatott projektben nem szereplő tevékenységek;
c) elsődleges mezőgazdasági termelés.”
4. A Felhívás 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások c. pontjában pontosítás
történt:
„2. A Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdi az
üzleti terv végrehajtását. Az üzleti terv végrehajtásának megkezdését a kedvezményezett a második
kifizetési kérelem benyújtásakor kell, hogy igazolja.”
5. A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások c. pontjában a táblázat soraiban
csere történt az időbeliség elvének megtartása miatt.
Változás történt a Felhívás 4.1 pontja
B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN (2. célterület)
esetében:
„A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi
feltételeknek:
• legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától életvitelszerű
tartózkodási hellyel a 3. és 4. számú mellékletben felsorolt településen;
• 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;
• rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerint ügyfél- azonosítóval;

• első ízben indít vállalkozást, vagyis: nem tagja, nem volt tagja, illetve nem tulajdonosa vagy nem
volt tulajdonosa már bejegyzett vagy korábban bármeny okból megszűnt vállalkozásnak (kivéve
szociális- vagy iskolaszövetkezeti tagság).”
7. A Felhívás 4.3. pontja az alábbiak szerint került módosításra:
„4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatást igénylő jelen Felhívás keretében kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be. Ezen
időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen
elbírálásra:
- 2017.02.24 , - 2017.04.14 , - 2018.10.24”
8. A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok c. pont Tartalmi értékelési szempontok alpontjában az alábbiak
kerültek változtatásra:
„Tanyás településeken, tanyagazdaságokban vagy aprófalvakban van a támogatást igénylő székhelye
/életvitelszerű tartózkodási helye
A Felhívás 4., 11. és 12. számú melléklete”
9. A Felhívás 3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek c. pontja:
„Jelen Felhívás esetében nem releváns.”-ra módosult.
10. A fogalomjegyzékben meghatározásra került két új fogalom:
„ • Aprófalu: az Országos Területfejlesztési Koncepció (2005), illetve a települések elfogadott
osztályázási szempontjai alapján az 500 vagy annál alacsonyabb lakónépesség számú településeket
jelenti. (KSH 2014. évi Helységnévtára / Magyarország Közigazgatási Helynévkönyve alapján) a 11.
mellékletben foglalt települések.
• Tanyagazdaság: A felhívás 4. vagy 12. számú mellékle tében található települések azon külterületi
ingatlana vehető figyelembe, amely a KSH 2014. évi Helységnévtára vagy a Magyarország
Közigazgatási Helynévkönyve alapján mezőgazdasági jellegűként minősített;”
11. fogalomjegyzékben módosításra került a vidéki térség fogalma:
„• Vidéki térség: vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település
teljes közigazgatási területe, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül a 3. számú
mellékletben foglaltak szerint:
a népesség 10 ezer főnél kevesebb ;továbbá a 4. számú mellékletben foglaltak szerint a 10 ezer fő
feletti lakossággal rendelkező tanyás települések tanyagazdaságként minősülő külterületei.
Nem jogosultak a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglo merációhoz tartozó
települések teljes közigazgatási területe. A Budapesti Agglomeráció területéhez tartozó települések
listáját a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1.
számú melléklete tartalmazza.”
12. A Felhívás 2. számú mellékletéből az alábbi mondat törlésre került:
„Az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott listán (EK Szerződés Annex I.) szereplő termékek
élelmiszer-feldolgozása elfogadott, Non-annex termék feldolgozása pedig nem elfogadott a
„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági
tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” VP6-6.2.1-16 pályázat esetében
nem támogatható a mezőgazdasági termék elsődleges élelmiszer (Annex 1)
feldolgozására és értékesítésére irányuló fejlesztés”
13. A Felhívás 3. számú mellékletének végén ugyanazon települések kerültek feltüntetésre, melyek a
4. számú mellékletben is megtalálhatóak, így a duplikáció elkerülésének érdekében törlésre kerültek.
14. A 9. számú mellékletből törlésre került a fiatal gazdákra vonatkozó hivatkozás

15. A Felhíváshoz csatolva lett a 11-es és a 12-es számú melléklet.
Elérhetőség:
tmogat-felhvs

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcijt-

Módosult a VP3-5.1.1.1-16 kódszámú Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási
kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása című felhívás.
Módosult a felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre alpontja:
Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető
meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a)
aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban
megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b)
aki, vagy amely a jelen - VP3-5.1.1.1-16 kódszámú - felhívás keretében már részesült
támogatásban;
c)
akinek, vagy amelynek a VP2-4.1.3.2.-16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című felhívásban meghatározott tevékenységei
támogatásban részesültek, ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában;
d)
akinek, vagy amelynek a VP2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése - üveg- és fóliaházak
létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című
felhívásban meghatározott tevékenységei támogatásban részesültek, ugyanazon megvalósítási hely és
ugyanazon tevékenység vonatkozásában.
Amennyiben a támogatást igénylő a VP2-4.1.3.2.-16 vagy a VP2-4.1.3.1.-16 kódszámú felhívásokra is
nyújtott be támogatási kérelmet ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység
vonatkozásában, de kérelme még elbírálás alatt áll, úgy kizárólag akkor, illetve abban az esetben
ítélhető meg a jelen felhívás alapján nyújtandó támogatás, ha:
a támogatást igénylő VP2-4.1.3.2.-16 vagy VP2-4.1.3.1.-16 kódszámú felhívásokra
benyújtott kérelmének elbírálása lezárult és nem részesült pozitív elbírálásban, vagy
a támogatást igénylő VP2-4.1.3.2.-16 vagy VP2-4.1.3.1.-16 kódszámú felhívásokra
benyújtott kérelme pozitív elbírálásban részesült, de a támogatási jogviszonytól a kedvezményezett
eláll, avagy a projekt műszaki tartalmát a felek úgy módosítják, hogy az adott tevékenység már nem

részesül támogatásban az érintett tevékenység vonatkozásában.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ghajlatvltozshoz-kapcsold-s-idjrsi-kockzatokmegelzst-szolgl-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs

Módosult a VP5-8.6.2-16 kódszámú Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
tevékenységek című felhívás
A felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás a következők szerint módosult:
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását
célzó 5. és 6. vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz
kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:
5C: a megújuló energiaforrások, a melléktermékek, a hulladékok, a maradékanyagok és más, nem
élelmiszer jellegű nyersanyagok biogazdasági célokra történő átadásának és felhasználásának
megkönnyítése – keretösszege: 1,36 milliárd Ft.
6A: a diverzifikálásnak, kisvállalkozások alapításának és fejlesztésének,
munkahelyteremtésnek a megkönnyítése – keretösszege: 1,34 milliárd Ft.

valamint

a

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti
fókuszterületi megosztás szerint 2,7 milliárd Ft.
A 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet A támogatás igénybevételének
feltételei alfejezet 3. pontjából a „befejezett ápolásra” szövegrész törlésre került.
A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet 1. pontjában a támogatási
kérelmek benyújtásának ütemezése az alábbiak szerint módosult:
2016. 04.15-től - 05.16-ig, 2017. 03.01-től - 03.31-ig, 2018. 02.01-től - 02.28-ig
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-termelsi-potencil-mobilizlst-szolgltevkenysgek-cm-felhvs-

Megjelent a VP5- 8.5.1.-16 azonosító jelű, az Erdei ökoszisztémák ellenálló képességének
és környezeti értékének növelését célzó beruházásokat támogató felhívás
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. február 28. és 2019. február 28. között van lehetőség.
Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4,7 milliárd Ft.
Támogatást igénylők köre: A jogosultsági feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodók.
Elérhetőség.
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-skrnyezeti-rtknek-nvelst-clz-beruhzsokat-tmogat-felhvs

Módosult a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
elnevezésű felhívás
A felhívás 7. További információk fejezetéből az örökös esetében alkalmazandó eljárást illetően
kerültek törlésre szövegrészek.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-erdszetigenetikai-erforrsok-megrzse-elnevezs-felhvs

Módosult a VP4-15.1.1-17 azonosító jelű Erdő-környezetvédelmi kifizetések elnevezésű felhívás
Törlésre került egy szövegrész a felhívás 7. További információk fejezetéből az örökös esetében
alkalmazandó eljárásra vonatkozóan
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-erdkrnyezetvdelmi-kifizetsek-elnevezs-felhvs

Módosult a VP5-8.2.1-16 azonosító jelű Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
elnevezésű felhívás
A felhívás 7. További információk fejezetéből az örökös esetében alkalmazandó eljárást illetően
módosult.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-agrr-erdszeti-

rendszerek-ltrehozsa-elnevezs-felhvs

Módosult a VP5- 8.1.1-16 azonosító jelű Erdősítés támogatása elnevezésű felhívás
A felhívás 7. További információk fejezetéből az örökös esetében alkalmazandó eljárást illetően
módosult.
Elérhetőség.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-erdststmogatsa-elnevezs-felhvs

Megjelent a VP1-1.1.1-17 „Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” című
felhívás
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 27. és 2019. március 26. között van lehetőség.
Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,20 milliárd Ft.
Elérhetőség:
felhvs

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-agrrgazdasgi-kpzsek-s-felkszt-trningek-cm-

A VP2-4.1.3.1-16 „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése,
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével”
című felhívás felfüggesztése
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott VP2-4.1.3.1-16 Kertészet
korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia
felhasználásának lehetőségével című felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret
kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53.
§ (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017.
február 1. napján 00 órától felfüggeszti.

Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4131-16-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahzakltestse-energiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvel-cm-felhvsfelfggesztse

Megjelent a VP5-8.3.1-17 kódjelű Erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
című felhívás

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 3. és 2019. április 3. között van lehetőség.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,74
milliárd Ft.
Támogatást igénylők köre: Az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen
nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrokmegelzse-cm-felhvs

Megjelent a VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás című felhívás
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 14. napjától 2019. március 13. napjáig van
lehetőség.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,8 milliárd Ft.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-jgeskr-megelzsre-szolgl-beruhzs-cm-felhvs

Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás (VP-4-10.1.1.-15)
A felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet IX. A kötelezettségvállalás területére
vonatkozó visszavonás szabályai alpontjában az alábbi bekezdés módosult:
„Ha a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület valamely részére
nem tudja igazolni a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára a jogszerű földhasználatot,
akkor a támogatásra jogosultság mértékét az adott kötelezettségvállalással érintett egybefüggő
területen belül kizárólag azon területek felmérésével, amelyre rendelkezik jogszerű földhasználattal,
új poligon méréssel legkésőbb 2017. március 1-jéig.”
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvs-2

Módosult az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
című felhívás (VP-4-11.1.-11.2.-15 )
A felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
fejezetének VIII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai alpontjában az
alábbi bekezdésben foglalt időpont módosult:
„Amennyiben a támogatásra jogosult a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület valamely
részére nem tudja igazolni a kötelezettségvállalási időszak teljes időtartamára a jogszerű
földhasználatot, akkor a támogatásra jogosultság mértékét az adott kötelezettségvállalással érintett
egybefüggő területen belül kizárólag azon területek felmérésével, amelyre rendelkezik jogszerű
földhasználattal, új poligon méréssel legkésőbb 2017. március 1-jéig.”
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkodsfenntartsa-cm-felhvs

Zalaegerszeg, 2017. február 6.
Dr. Szili-Fodor Dóra
vidékfejlesztési referens

