VP Pályázati felhívások, aktuális módosítások
2018. március 13.

Módosult a VP4-8.5.2-17 kódjelű „Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott
közjóléti funkcióinak fejlesztése” című felhívás vonatkozásában az elektronikus felület
használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-elektronikus-fellet-hasznlathoz-s-ekrelem-benyjtshoz-segtsget-nyjt-felhasznli-kziknyv-az-erdei-koszisztmk-trtsmentesennyjtott-kzjlti-funkciinak-fejlesztse-cm-felhvs-vonatkozsban

Módosult a VP6-7.2.1.2-16 kódjelű az „Egyedi szennyvízkezelés” című felhívás
vonatkozásában az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához
segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-elektronikus-fellet-hasznlathoz-s-ekrelem-benyjtshoz-segtsget-nyjt-felhasznli-kziknyv-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-felhvsvonatkozsban

Módosult a VP-2-4.1.3.1.-16 kódjelű a „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak
létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának
lehetőségével” című felhívás
A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
- Általános elvárások fejezet 3.2.1. B) 4. pontja módosul: rögzítésre került, hogy a
támogatási kérelem benyújtásakor vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló
dokumentumot szükséges benyújtani, továbbá, ha a támogatást igénylő a megvalósítandó
projekt tekintetében rendelkezik jogerős vízjogi engedéllyel, akkor ezt kell benyújtania a
támogatási kérelemmel egyidejűleg.

- A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek fejezet 6.17. pontjában
meghatározásra került, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor milyen igazoló
dokumentum csatolása szükséges.
- A felhívás 3. számú melléklete (Fogalomtár) kiegészült a vízjogi engedély fogalmával.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahzakltestse-energiahatkonysgnak-nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvel-cmfelhvs-dokumentcija-1

Módosult a VP2-4.1.4-16 kódjelű „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése”
című felhívás
A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
- Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások fejezet 3.4.1.1. B) 5. és 6. pontjában
került meghatározásra a projekt keretében - tevékenységenként - benyújtandó vízjogi
engedély típusa, ill. a vízjogi engedély iránti eljárás megindításának igazolása.
- A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek fejezet 6.6. pontjában
meghatározásra került, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor milyen igazoló
dokumentum csatolása szükséges.
- A felhívás 3. számú melléklete (Fogalomtár) kiegészült a vízjogi engedély fogalmával.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazatfejlesztse-cm-felhvs-dokumentcija
- A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre elnevezésű fejezetből törlésre került a
második pont: „2. aki, vagy amely a jelen VP2-4.1.4-16 kódszámú felhívás keretében már
részesült támogatásban”
- A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja elnevezésű fejezet
módosult.A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1. napjától 2020. augusztus
3. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
2016.
2017.
2017.
2017.
2018.
2018.
2018.
2019.
2019.
2019.
2020.
2020.

november 7.
március 6.
július 6.
november 6.
március 6.
augusztus 1.
december 3.
április 1.
augusztus 1.
december 2.
április 1.
augusztus 3.

- Az 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezet módosult:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 1
milliárd Ft, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd Ft.
Kiegészült az 5. ponttal: „A kedvezményezett - eltérő szakaszokban benyújtott – több
kérelem alapján is jogosult támogatás elnyerésére, de az elnyert támogatás együttes összege
nem haladhatja meg a Jelen felhívás 5.3.1. pontjában szereplő, az igényelhető vissza nem
térítendő támogatási összeg maximális értékét, amely egyéni projekt esetén maximum 1
milliárd Ft, kollektív projekt esetén maximum 2 milliárd Ft.”
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazatfejlesztse-cm-felhvs-dokumentcija-1

Módosult a VP2-4.1.3.2-16 kódjelű a „Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés
támogatására öntözés kialakításának lehetőségével” című felhívás dokumentációja
A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
- Általános elvárások fejezet 3.2.1. B) 2. és 3. pontjában került meghatározásra a projekt

keretében - tevékenységenként - benyújtandó vízjogi engedély típusa, ill. a vízjogi engedély
iránti eljárás megindításának igazolása.
- A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek fejezet 6.19. pontjában
meghatározásra került, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor milyen igazoló
dokumentum csatolása szükséges.
- A felhívás 4. számú mellékletében a Telepítésre ajánlott (preferált) fajták jegyzékében
szereplő Gála fajtakörhöz tartozó fajták törlésre kerültek, a Gála fajtakörhöz tartozó fajták a
’Gála és klónjai’ megnevezés szerint szerepelnek a mellékletben.
- A felhívás 6. számú melléklete (Fogalomtár) kiegészült a vízjogi engedély fogalmával.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-kertszet-korszerstse-ltetvnyteleptstmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-dokumentcija
Tájékoztatás a „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés
kialakításának lehetőségével” című (VP2-4.1.3.2-16 kódszámú) felhívás támogatási
kérelmeinek benyújtásáról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet
korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével”
című (VP2-4.1.3.2-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában az Irányító Hatóság a támogatási
kérelmek benyújtásának lehetőségét 2018. március 14. éjfélig meghosszabbítja.
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztats-a-kertszet-korszerstse-ltetvnyteleptstmogatsra-ntzs-kialaktsnak-lehetsgvel-cm-vp2-4132-16-kdszm-felhvs-tmogatsi-krelmeinekbenyjtsrl

Módosult a VP5-4.1.3.4-16 kódjelű a „Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak
létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése” című felhívás
dokumentációja
A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

- Általános elvárások fejezet 3.2.1. B) 4. pontja módosul: rögzítésre került, hogy a támogatási
kérelem benyújtásakor vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot
szükséges benyújtani, továbbá, ha a támogatást igénylő a megvalósítandó projekt
tekintetében rendelkezik jogerős vízjogi engedéllyel, akkor ezt kell benyújtania a támogatási
kérelemmel egyidejűleg.
- A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek fejezet 6.17. pontjában
meghatározásra került, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor milyen igazoló
dokumentum csatolása szükséges.
- A felhívás 3. számú melléklete (Fogalomtár) kiegészült a vízjogi engedély fogalmával.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-gombahzakhthzak-ltrehozsra-meglv-gombahzak-hthzak-korszerstse-cm-felhvs-dokumentcija-3

Módosult a VP6-6.4.1-16 kódszámú „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és
fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című felhívás
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosítása a következő
mondatrész törlését tartalmazza: „a 2017. január elsejei EKB középárfolyam szerint (309,83
Ft/EUR) 49,572,800 forint”
-A
felhívás
főoldalán
az
alábbi
bekezdés
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

2.

pontja

módosult:

• a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül
dönt;
• a felhívás feltételeinek megfelelő projektet maximum 160 000 eurónak megfelelő
forintösszegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás
erejéig;
• az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt
támogatási összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő támogatási előleget biztosít.
- Az 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezetből szintén törlésre került a fenti mondat.
Elérhetőség:

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

beindtsra-s-fejlesztsre-irnyul-beruhzsok-tmogatsa-cm-felhvs--1

Módosult a „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16
kódszámú) felhívás
A felhívás módosítása az alábbi fejezetek érinti:
- Az 5.3. A támogatás mértéke, összege című fejezet
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-klsrekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts-cm-felhvs-

Megjelent az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2018. évben nem alkalmazható
növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről
szóló tájékoztatás
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizetssorn-2018-vben-nem-alkalmazhat-nvnyvdszer-hatanyagok-valamint-az-azokat-tartalmaznvnyvd-szerek-krrl-szl-tjkoztats

Kiegészült a VP2-4.1.3.6-17 kódjelű „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című
felhívás
dokumentációja az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget
nyújtó felhasználói kézikönyvvel
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cmfelhvs-dokumentcija
az ÉNGY import segédlettel:
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cmfelhvs-dokumentcija-1

A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben módosításra
kerültek az értékelési határnapok az alábbiak szerint:
- 2018. év március hó 19. nap
- 2018. év június hó 15. nap
- 2018. év szeptember hó 14. nap
- 2018. év december hó 14. nap
- 2019. év március hó 18. nap
- 2019. év június hó 14. nap
- 2019. év szeptember hó 16. nap
- 2019. év december hó 16. nap
- 2020. év március hó 16. nap
- 2020. év június hó 15. nap
- 2020. év augusztus hó 31. nap
Elérhetőség: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-cmfelhvs-

Kiegészült a VP5-4.1.6-4.2.3-17 kódjelű „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek
energiahatékonyságának javítása” című felhívás dokumentációja az elektronikus felület
használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyvvel
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-mezgazdasgi-s-feldolgoz-zemekenergiahatkonysgnak-javtsa-cm-felhvs-dokumentcija

Módosult a VP4-10.2.1.2-17 kódszámú „Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági
állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai
beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” című felhívás
dokumentációja
Az alábbi módosítások történtek a felhívásban:
·
A szakmai szervezetekkel együttműködve, módosult a tenyészetben tartás minimális és
maximális támogatható ideje – mert az már nem egy gazdálkodási évre, hanem a teljes

kötelezettségvállalás időtartamára kerül meghatározásra. A kifizetés is a minimum időszak
lejárta után lehetséges. A tenyészetben tartás támogatható ideje nem haladhatja meg a
maximum időszakot.
·
,,In vitro” esetében módosult a legalább 50 genetikai minta begyűjtésével kapcsolatos
szabályozás. A továbbiakban a kötelezettség vállalási időszak végén ellenőrzik, és évente
átlagosan 50 mintának kell meglennie.
·

Módosult a tenyészállat, illetve bővült a fogalomtár az állattartó definíciójával.

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgillatfajtk-genetikai-llomnynak-ex-situ-vagy-in-vitro-megrzse-tovbb-a-genetikai-beszklstmegelz-tancsadi-tevkenysgek-tmogatsa-cm-felhvs-dokumentcija
Módosult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című
(VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás
A felhívás az alábbi pontokban módosult:
- A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet 7. lábjegyzetében, valamint a 4.2. Támogatásban
nem részesíthetők köre fejezet 12. lábjegyzetében módosításra került a következő mondat:
„Amennyiben a TERA kérelem benyújtására nyitva álló időszakban kerül sor a támogatási
kérelem benyújtására, abban az esetben az üzemméret számítása a támogatási kérelem
benyújtásakor nyitva álló időszakban benyújtott TERA kérelem alapján történik.”
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fiatal-mezgazdasgi-termelk-szmranyjtott-indul-tmogats-cm-felhvsMódosult a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16
kódszámú) felhívás
A módosítás a felhívás alábbi pontját érinti:
- A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezetben történt technikai módosítás a következő
bekezdést érintette: „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.”
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-nyjtott-tmogats-cmfelhvsMódosult az „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című
(VP5-8.4.1.-16 kódszámú) felhívás dokumentációja
A felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:









A felhívás 3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása fejezet 2.) bekezdésében
törlésre került az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendeletre
történő hivatkozás.
A 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások fejezetben pontosításra kerültek a Vis maiorra vonatkozó szabályok.
A 3.5.1 Indikátorok fejezetben megváltozott az indikátor értéke.
A 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(továbbiakban: Evt.) módosítása miatt megváltozott az erdőfelújítás határidejét
előíró paragrafus száma.
Az 5.1 A támogatás formája fejezetben törlésre került a 2.) bekezdés.
A Fogalomtárban (1. számú melléklet) az Evt. módosításai miatt megváltozott: az
erdészeti nyilvántartási térkép, erdőterv és a fizikailag befejezett projekt fogalma.

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrokhelyrelltsa-cm-vp5-841-16-kdszm-felhvs-dokumentcija
Zalaegerszeg, 2018. március 13.
Dr. Szili-Fodor Dóra
vidékfejlesztési referens

