VP Pályázati felhívások, aktuális módosítások
2017. március 8.

A Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása című
felhívás felfüggesztése
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020
keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című
(VP2-4.1.3.5-16 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. március 6. napján, 24 órától felfüggeszti
https://www.palyazat.gov.hu/a-kertszet-korszerstse-kertszeti-gpbeszerzs-tmogatsa-cm-felhvsfelfggesztse

Módosult a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás című, VP2-6.1.1-16 kódszámú felhívás
Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy módosul a Széchenyi
2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló
támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelem benyújtási
időszakának első napja. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16. napjától
lehetséges.
A felhívásban az alábbi pontokat érinti a módosítás:
- 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet: Több helyen az üzemméret igazolásához
kapcsolódó pontosítás, kiegészítés, különösen a támogatási kérelem benyújtásának
vonatkozásában a következők szerint:
- törlésre került a jogosultsági feltételként előírt üzemméret (növénytermesztés
esetén) igazolása kormányhivatali igazolással,
- törlésre került a jogosultsági feltételként előírt üzemméret (állattartás esetén) napi

állatlétszám igazolása,
- rögzítésre került, hogy az éves átlagos állatlétszám alapján igazolható az állattartáshoz
kapcsolódó üzemméret
- 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet d), e) pontjaiban az előírások pontosítása
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet: a támogatási kérelem
benyújtási idejének módosítása: 2017. március 16. napjától 2019. március 14. napjáig
- 6.1. (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája) 1. pont
módosítása; 5 pontban a cégkivonat helyett cégmásolat benyújtásának előírása; valamint 6.
pontban új előírás meghatározása
- 6.2. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 2. pontjának törlése
- 19. lábjegyzet beszúrása (új), 20. lábjegyzet kiegészítése
Az 1. mellékletben (fogalomtár) a következőmódosítások történtek:
- A Mezőgazdasági tevékenység fogalmának módosítása (a „fő” előtag törlése)
- Lakóhely fogalmának törlése
Az 5. melléklet (Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések) pontosítása:
- A felsőoktatási szakképzés keretében megszerezhető végzettségek tételes felsorolásával
történő kiegészítés az egyértelműsítés miatt.
A 9. mellékletben (Jogkövetkezmények) több ponton az előírások megfogalmazásához
kapcsolódó pontosítások, valamint. a I/.5. pont kiegészítése és a III/4. pont pontosítása.
11. mellékletben (üzleti terv) a III. fejezet (Pénzügyi terv) pontosítása.
12. melléklet (Pénzügyi terv kitöltési segédlet) II. fejezetében pontosítások.
13. mellékletben (Szakmai beszámoló) több helyen nyelvhelyességi pontosítás és értelmezést
segítő javítás.
A Támogatói okiratban a projekt indikátorainak javítása a felhívással összhangban.

Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosul-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmranyjtott-indul-tmogats-cm-felhvs

Módosult a VP4-4.4.2.1-16 kódszámú, Vízvédelmi célú nem termelő
beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése című felhívás és
dokumentációja
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vzvdelmi-cl-nem-termel-beruhzsokltestmnyek-kialaktsa-fejlesztse-cm-felhvs

Megjelent a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú)
felhívás.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 28. naptól 2019. április 30-ig van
lehetőség.
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,64
milliárd Ft.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacokinfrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse-cm-felhvs

A Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek
beszerzése című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódjelű felhívás felfüggesztése
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utakkezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse-cm-felhvsfelfggesztse
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztsenkormnyzati-utak-kezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzsecm-felhvs

Társadalmi egyeztetésen a Szolidáris gazdálkodás és közösség által
támogatott mezőgazdaság című, VP6-16.9.1.-17 kódjelű felhívás tervezete
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-szolidris-gazdlkods-s-kzssgltal-tmogatott-mezgazdasg-cm-felhvs-tervezete

Társadalmi egyeztetésen A LEADER - Helyi Akciócsoportok
együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása című VP619.3.1-17 kódjelű felhívás tervezete
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-leader-helyi-akcicsoportokegyttmkdsi-tevkenysgeinek-elksztse-s-megvalstsa-cm-felhvs-tervezete

Módosult A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának in situ megőrzése című, VP4-10.2.1.-15 kódjelű
felhívás és dokumentációja
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgillatfajtk-genetikai-llomnynak-in-situ-megrzse-cm-felhvs-s-dokumentcija

Módosult az erdőgazdálkodási potenciálban
helyreállítása című, VP5-8.4.1.-16 kódjelű felhívás

okozott

erdőkárok

Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozotterdkrok-helyrelltsa-cm-felhvs-
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