VP Pályázati felhívások, aktuális módosítások
2017. június 20.

Több forrás jut kapacitásbővítésre
Nem kell már sokat várniuk a gazdáknak a vidékfejlesztési pályázatok elbírálására, a Miniszterelnökség
szerint a következő hetekben a legtöbb beruházási felhívás esetében eredményt hirdetnek. Mivel a
gazdálkodók elsősorban kapacitásbővítésre használnák fel az uniós forrásokat, az energiahatékonyság
javítására szolgáló keret egy részét is erre a célra csoportosíthatják át.
Még a nyáron eredményt hirdethet a legtöbb beruházási célú vidékfejlesztési pályázat nyerteseiről a
Miniszterelnökség. Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára
elmondta: az élelmiszeripari fejlesztéseket célzó felhívásra érkezett kérelmek tartalmi ellenőrzése még
júniusban elkészül, az első szakaszban pályázók hamarosan értesülhetnek a döntésről.
Hasonló a helyzet a településképet meghatározó épületek korszerűsítésére kiírt felhívás terén, így az
önkormányzatok, illetve a civil szervezetek is megkaphatják a támogatói okiratokat. Az irányító hatóság
fontossági sorrendet állított fel a beruházási támogatások elbírálásánál: a sorban a kertészeti pályázatok
következnek, majd az állattenyésztési felhívások.
Az államtitkár szerint a nyári hónapokban tucatjával küldik ki a támogatói okiratot a gazdáknak.
Emlékeztetett arra, hogy mára minden vidékfejlesztési pályázatot meghirdetettek; mintegy 1300 milliárd
forint értékben 68 pályázatot írt ki a Miniszterelnökség. Az államtitkár szerint a lezárt vagy felfüggesztett
kiírások esetében többszörös volt a túljelentkezés. Mivel egy-egy pályázaton belül a megadott keretösszeg
különböző célterületek között oszlik meg, előfordult az is, hogy a kapacitásbővítésre rendelkezésre álló
összeg öt-hatszorosára érkezett be pályázat, míg az energiahatékonysági fejlesztésekre elkülönített keretet
nem használták ki a jelentkezők.
Annak érdekében, hogy a vidékfejlesztési támogatásokat maradéktalanul felhasználja az ország, a
Miniszterelnökség kezdeményezte Brüsszelben a különböző fókuszterületek közötti átcsoportosítást, így az
energiahatékonyságra szánt összeg egy részét a népszerűbb kapacitásbővítési projektekre ítélheti oda a
hatóság. Ugyanakkor Kis Miklós Zsolt azt sem tartotta kizártnak, hogy a program vége felé egy teljesen új,
ágazatoktól független energiahatékonyságot célzó pályázatot hirdessenek meg a le nem kötött pénzek
felhasználására.

VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című
felhívás felfüggesztése

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, Széchenyi 2020
keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás”
című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret
kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 53. § (1) és (1a) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek
benyújtásának lehetőségét 2017. július 1. napján, 00 órától felfüggeszti.
https://www.palyazat.gov.hu/a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmra-nyjtott-indul-tmogats-cmfelhvs-felfggesztse

VP2-4.1.2-16 Módosult a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése,
korszerűsítése című felhívás
A módosítás a felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezetének d) pontját
érinti:
„d) terménytároló építésére azon támogatást igénylő részére, aki vagy amely valamely
állattartó telepek korszerűsítésére vonatkozó felhívás (VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó
telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.5-16
Sertéstartó telepek korszerűsítése, VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése,
VP2-4.1.1.1-16 Állattartó telepek korszerűsítése) keretén belül ugyanezen célra támogatást
igényelt és/vagy támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében.”
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse-cmfelhvs-

VP2-4.1.1.1-16 Az Állattartó telepek korszerűsítése című felhívás felfüggesztése
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, Széchenyi 2020
keretében megjelent „Állattartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.1-16 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 (1a)
bekezdésre is figyelemmel az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának
lehetőségét 2017. április 25. napján, 00 órától felfüggeszti.
https://www.palyazat.gov.hu/az-llattart-telepek-korszerstse-cm-felhvs-felfggesztse

„Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának
lehetőségével” című (VP-2-4.1.3.2.-16 kódszámú) felhívás módosítása
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet korszerűsítése –
ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című (VP-2-4.1.3.2.-16
kódszámú) felhívás.
A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
– A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet 2. pontja törlésre került.
– A 4.3.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet első
bekezdése módosult.
– Az 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezet módosult a felsorolás tekintetében.
– A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 7. pontja
került módosításra.
– A 29-es Telepítési tervnek kötelezően tartalmaznia kell lábjegyzet módosult.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat
érintik:
- 3.2.1. Általános elvárások fejezet B) részének 2. pontja, E) részének 3.1.II. pontja,
- 4.4.3.Tartalmi értékelési szempontok fejezethez tartozó 11. lábléc,
- 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezet 5. pontjának b) része.
Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a felhíváshoz kapcsolódó Támogatói Okirat is.
A felhívásban és a módosult dokumentumokban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstárként szerepel.
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzskialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnytelepts-tmogatsra-ntzskialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs
VP5-8.5.1-17 Módosult Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti
értékének növelését célzó beruházások című felhívás
1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezet, A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet, II.
Kötelezettségek vállalása alfejezet IV. Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok fejezet,
projekt területi korlátozása fejezet, Kiválasztási kritériumok
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-krnyezetirtknek-nvelst-clz-beruhzsok-cm-felhvs

VP4-8.5.2.-17 Kiegészült Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti
funkcióinak fejlesztése című felhívás dokumentációja
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-erdei-koszisztmk-trtsmentesen-nyjtott-kzjlti-funkciinakfejlesztse-cm-felhvs-dokumentcija

VP6-6.4.1.-16 Módosult a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató
felhívás
1. Törlésre került a felhívás 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható
tevékenységek c. pontjának utolsó bekezdése.
2. Módosult a felhívás 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása c. pontja.
3. Kiegészítésre került a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások II. Hatósági
engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások c. alfejezete egy 9. számú
ponttal.
4. A felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások c. fejezet 6. pontja törlésre került.
5. A felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása c. pontjának 8. számú lábjegyzete
pontosításra került.
6. A felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre c. pontja az alábbiak szerint változott:
Kiegészítésre
került
a
11.
számú
magyarázó
lábjegyzettel.
- Törlésre került az: „Ugyanakkor: az őstermelő támogatás elnyerése esetén a nem
mezőgazdasági jövedelemtermelő tevékenységre való tekintettel tevékenységét köteles
átalakítani legalább egyéni vállalkozó vagy más vállalkozási formájúvá.” – mondat.
7. Pontosításra került a felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és
módja c. pontja.
8. A felhívás 4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok c. fejezetének 4.4.2./3
Tartalmi értékelési szempontok pontjának 5. alpontja és az alponthoz tartozó lábjegyzet
módosításra került.
9. Kiegészítésre és pontosításra került a felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre c.
pontja.
10. Egyértelműsítésre került a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei c.
pontjának 16. alpontja.
11. Kiegészítésre került a felhívás 5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási
kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok c. pontja.
12. A felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája c.
pontja pontosításra került, illetve igazítva lett a többi változáshoz.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek módosulásai az
alábbi
szerint
alakultak:
A felhívás 1. számú melléklete (Fogalomjegyzék) kiegészítésre került a Világörökségi terület

és
a
Világörökségi
várományos
terület
definíciókkal.
A felhívás 5. számú melléklete az Üzleti terv kitöltési útmutató módosításra és kibővítésre
került.
A felhívás fentiekben olvasható változásai miatt pontosításra került a Támogatói Okirat c.
dokumentum.
A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 8. napjától 2019. május 14. napjáig van
lehetőség.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcijt-tmogatfelhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-beindtsra-s-fejlesztsreirnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs-dokumentcija
VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 Módosult a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás és dokumentációja,
benyújtás határideje
A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
- A célterületek elnevezései módosultak:
1. célterület: helyi termelői piac vagy vásártér kialakítása, illetve fejlesztése;
2. célterület: közkonyha fejlesztése
- A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek fejezet pontosításra került.
- A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
alfejezetben az akadálymentesítés vonatkozásában történt pontosítás.
- A 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek alfejezetben mindkét
célterület, illetve a 2. célterület esetében választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek módosultak.
- A 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása fejezet
lábjegyzetekkel került kiegészítésre, valamint a fejezetben található táblázat támogatható
tevékenységei kerültek javításra.
- A 3.3. Nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészült a „közkonyha létesítése”
tevékenységgel.
- A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. Általános elvárások és II. Az építéssel
kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az
alábbiakat kell figyelembe venni pontjában tisztázásra került az akadálymentesítésre
vonatkozó pont, valamint a III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel
kapcsolatos elvárások a) pontja kiegészítésre, m) pontja pedig beszúrásra került.
- A 3.7.1. Indikátorok fejezetben a célterületek elnevezésében pontosítás történt.
- A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet módosult, a
támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 22. naptól 2019. május 22. napjáig van

lehetőség.
- A 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend fejezet kiegészült a következővel: „Az eljárás során nincs
lehetőség a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint szóbeli egyeztetésre.”
- A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok alfejezetének 2.
célterület táblázatában az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum a rövid ellátási lánc
vonatkozásában egyértelműsítésre került, lábjegyzettel kiegészült.
- Az 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet f), g) pontja módosult, i) ponttal kiegészítésre
került.
- Az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezetben az 1. pont került kiegészítésre.
- Az 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
fejezetben található táblázat utolsó sora pontosításra került.
- A 6. Csatolandó mellékletek listája fejezet kiegészítésre került.
A felhívás módosításával párhuzamosan változott a Fogalomjegyzék, valamint az 1. és 2.
célterületre vonatkozó Fenntartási és üzemeltetési terv.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlisfejlesztse-kztkeztets-fejlesztse-cm-felhvs-s-dokumentcija

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 15. napjától lehetséges.
https://www.palyazat.gov.hu/a-vidkfejlesztsi-program-irnyt-hatsgnak-kzlemnye-a-vp6-721-741317-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-fejlesztse-kztkeztets-fejlesztse-cm-felhvsbenyjtsi-hatridejnek-mdostsrl
Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című (VP4-10.1.1-16 kódszámú)
felhívás
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek fejezet
kiegészült a következő bekezdéssel: „A választható előíráscsomagokra vonatkozó feltételeket
a jelen felhívás 5.1. fejezet 2. pontjában leírtak esetén is be kell tartani.”
- Az 5.1. A támogatás formája fejezet I. Kifizetési kérelem benyújtása alfejezet kiegészült a 2.
ponttal.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-vp4-1011-16kdszm-felhvs-

Módosult az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című (VP-4-10.1.1-15 kódszámú)
felhívás
- A 3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek fejezet kiegészült a következő

bekezdéssel: „A választható előíráscsomagokra vonatkozó feltételeket a jelen felhívás 5.1.
fejezet 2. pontjában leírtak esetén is be kell tartani.”
- A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet IV. Általános követelmények alfejezete
kiegészült a 2a. bekezdéssel.
- Az 5.1. A támogatás formája fejezet I. Kifizetési kérelem benyújtása alfejezet kiegészült a 2.
ponttal.
Az Általános Szerződési Feltételek dokumentum alábbi pontjaiban történt módosítás:
- 1. Általános rendelkezések fejezet 1.3 pontja,
- 3. Támogatás kifizetése fejezet 3.6.2. Kifizetési Kérelem pontja,
- 7. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei fejezet 7.3.
Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei pontja.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-vp-4-1011-15kdszm-felhvsVP2-4.1.2-16 Módosult a
korszerűsítése című felhívás

Kisméretű

terménytároló,

-szárító

és

-tisztító

építése,

A módosítás a felhívás alábbi pontját érinti:
4.1. Támogatást igénylők köre fejezet bekezdése: „Kollektív projekt esetében az 1. pontban
meghatározott STÉ megállapításakor a tagok STÉ-it nem kell összeszámítani. Amennyiben
azonban akár csak egyetlen tag üzemmérete meghaladja az 1. pontban meghatározott felső
értéket (350 000 euró STÉ), úgy a konzorcium, a termelői csoport, valamint a termelői
szervezet nem jogosult támogatásra.”
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kismret-termnytrol-szrt-s-tisztt-ptse-korszerstse-cmfelhvs--1

VP5-4.1.1.6-15 Módosult Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése
című felhívás
A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
- A 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
fejezet Mérföldkövek pontja.
- A 3.8. Önerő fejezet kiegészült egy bekezdéssel.
- Az 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet kiegészült három bekezdéssel.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattenysztsi-gazat-fejlesztse-trgyatrolk-ptse-cm-felhvs-

VP3-4.2.2-16 A Borászat termékfejlesztésének
támogatása című felhívás felfüggesztése

és

erőforrás-hatékonyságának

A kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az (1a) bekezdésre is
figyelemmel az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017.
június 13. napján, 00 órától felfüggeszti.
https://www.palyazat.gov.hu/a-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgnak-tmogatsa-cmfelhvs-felfggesztse

VP4-15.1.1-17 Módosult az Erdő-környezetvédelmi kifizetések című felhívás és
dokumentációja
A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
- A magánjogi erdőgazdálkodókon túl a települési önkormányzatok is támogathatók.
- A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet kiegészítésre került.
- A 4.4.2 Kiválasztási kritériumok, valamint a 6.1 A támogatási kérelem elkészítése során
csatolandó mellékletek listája kiegészült a következővel: „Önkormányzati erdőgazdálkodó
esetében az illetékes kormányhivatal,-mint erdészeti hatóság – állítja ki a 10. melléklet
szerinti igazolást. (Az igazolás alapja a Vhr. 20/A.§ (4) bekezdése.)”
A felhívás módosításával párhuzamosan változott a 10. számú melléklet.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek-cm-felhvs-sdokumentcija

VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Módosult a Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai
korszerűsítés című felhívás és dokumentációja
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcijatbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts-cm-felhvs-s-dokumentcija

VP6-7.2.1.2-16 Módosult az Egyedi szennyvízkezelés című felhívás és dokumentációja
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-felhvs-s-dokumentcija

VP3-14.1.1-16 Módosult a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
című felhívás és dokumentációja
A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
- A 3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet IX. A
kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok és a X. Ellenőrzés pontjában történt módosítás.
- Az 5.1 A támogatás formája fejezet I. A kifizetési igénylés benyújtása pontjának 1.
bekezdésében történt módosítás, valamint beszúrásra került a II. A támogatás folyósítása
bekezdés 5. pontja.
- A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája fejezet 1. pontja
kiegészült a következő mondattal: „A nyilatkozat az ügyfél aláírása nélkül is érvényes.”
A 2. számú mellékletben a „legelő” fogalmának meghatározása módosult.
A Támogatói okirat A kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok fejezetében történt
módosítás.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjlti-tmogats-cm-felhvs-sdokumentcija

VP3-5.1.1.2-17 Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás című felhívás felfüggesztése
Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét 2017. június 15.
napján, 00 órától felfüggeszti.
https://www.palyazat.gov.hu/a-jgeskr-megelzsre-szolgl-beruhzs-cm-felhvs-felfggesztse
VP5-8.4.1.-16 Módosult Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
című felhívás
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrok-helyrelltsacm-felhvs--1

VP6-16.9.1-17 Módosult a Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott
mezőgazdaság című felhívás beadási határideje
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. június 26. napjától 2019. június 26. napjáig van
lehetőség.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szolidris-gazdlkods-s-kzssg-ltal-tmogatott-mezgazdasgcm-felhvs-beadsi-hatrideje

VP5-8.6.1-17 Kiegészült az Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek
feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások című felhívás dokumentációja
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-erdszeti-technolgikra-valamint-erdei-termkekfeldolgozsra-s-piaci-rtkestsre-irnyul-beruhzsok-cm-felhvs-dokumentcija
VP3-16.4.1-17 Módosult az Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című felhívás

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat
érintik:
1. Feltüntetésre került a maximális támogatási összeg a 2017. január elsejei EKB
középárfolyam
szerinti
forintösszegben
is.
2.
Pontosításra került a felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek
című
fejezete.
3. Módosult a felhívás 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása című fejezete.
4. A felhívás 3.3. fejezetének első pontja kiegészült a „mezőgazdasági termékek” szóval.
5.
Kiegészült a felhívás 3.4.1.1. I. Általános elvárások részének 5. pontja.
6. A 3.4.1.1. III. Hatósági engedélyeztetéssel kapcsolatos fejezet 1. pontjában törlésre
került
a nem
engedélyköteles
építési
tevékenységgel
kapcsolatos
előírás.
7. Módosult a felhívás 3.4.2. pontja: Legalább két mérföldkövet szükséges tervezni,
egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
8.
Módosult a felhívás 4.1. fejezetében a piacszervezési tevékenységet szociális
szövetkezetként vállaló tagra vonatkozó előírás.
9. Módosult a felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című
fejezete: A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 19. napjától van lehetőség.
10.
Módosult a 4.4.2. fejezet Tartalmi értékelési szempontok 4. és 5. pontja.
11.
Pontosításra került a felhívás 5.5. számú és 5.7. számú fejezete.
12. Pontosításra került a 6.1. fejezet a) pontja.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás következő mellékletei is
módosultak:
A felhívás 1. számú mellékletében (Projektterv) módosult az I. fejezet 1. pontja, valamint a
IV. fejezet 2. pontja. Ugyancsak módosult a Projekttervhez kapcsolódó 1. számú melléklet.
Módosult továbbá a felhívás 2. (Jogkövetkezmények), és 4. számú (Fogalomtár) melléklete.
Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a felhíváshoz kapcsolódó Támogatói Okirat is.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrtfejlesztsrt-s-promcijrt-cm-felhvs

https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-egyttmkdsek-tmogatsa-a-rel-s-a-helyi-piacok-kialaktsrtfejlesztsrt-s-promcijrt-cm-felhvs-dokumentcija

VP2.-4.1.4-16 Módosult A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című
felhívás és dokumentációja
A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:
- A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet B) az engedélyeztetéssel, dokumentumokkal
kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni alfejezetének 5.
pontja, a C) projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások
alfejezet 2. pontja, továbbá a D) vízfelhasználás hatékonyságának javításával,
öntözésfejlesztéssel és az energiahatékonyság javításával kapcsolatos elvárások fejezet került
módosításra.
- A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok 3., 4.és 5. táblázatában
is a 2. szempont került pontosításra.
- A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar
Államkincstárként szerepel.
A Támogatói okirat a 4. számú melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
vonatkozásában módosult.
A 3. számú mellékletben a kifizető ügynökség fogalma került módosításra.
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-felhvs-sdokumentcija

Zalaegerszeg, 2017. június 20.
Dr. Szili-Fodor Dóra
vidékfejlesztési referens

