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Módosult
az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-21 kódszámú) dokumentációja. A 2.
számú melléklet (Földterület beazonosításának, terület mérésének útmutatója) 5. pontja (A KET
kialakításának speciális, művelési ágakhoz kapcsolódó szabályai) az ültetvényterület határainak
megállapítása tekintetében változott. Amennyiben az ültetvényt művelő utak veszik közre (pl.:
gépek forgására biztosított területek) akár két oldalról akár négy oldalról, a lombkorona
középpontjától mérve a sortávolság fele és a művelő utak legfeljebb 3,5 méteres területe
beszámítható. Ha az ültetvény körbekerített és határai rögzítettek (pl.: kerítéssel), a kerítésig tartó
terület, de legfeljebb a lombkorona középpontjától mérve a sortávolság fele és a művelő utak
legfeljebb 3,5 méteres területe beszámítható. A 20. számú mellékletet (NFK, NPI, MNV igazolás)
formailag és tartalmilag is javították. A 21. számú melléklet (Támogatói Okirat) támogatási előleg
összege és mértéke pontja kiegészült: „A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) alapján előleg nyújtására nincs
lehetőség, azonban az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke szerinti rendelkezések alapján előzetes
kifizetés nyújtható.”
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Módosult
az „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című
(VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 kódszámú) felhívás dokumentációja. Az 1. számú melléklet (A földterület
beazonosításának, terület mérésének útmutatója) Ültetvénycsoportok táblázatában technikai
módosítás történt. A 9. számú melléklet (Támogatói Okirat) támogatási előleg összege és mértéke
pontja kiegészült az alábbi bekezdéssel: „A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) alapján előleg nyújtására nincs
lehetőség, azonban az 1306/2013/EU rendelet 75. cikke szerinti rendelkezések alapján előzetes
kifizetés nyújtható.” Pontosították a 11. számú mellékletben (Takarmányoktól eltérő évelő
szántóföldi növények, 3 éves átállási idővel) a fajok, nemzetségek tudományos nevét: Közönséges
cickafark (Achillea millefolium); Nagy csalán (Urtica dioica); Tavaszi kankalin (Primula veris);
Közönséges komló (Humulus lupulus); Orvosi macskagyökér (Valeriana officinalis); Közönséges
szurokfű vagy vadmajoránna (Origanum vulgare); Articsókák (Cynara nemzetséghez tartozó fajok);
Közönséges spárga (Asparagus officinalis); Utifű (pl. Lándzsás útifű) (Plantago nemzetséghez tartozó
fajok, a 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő fajok kivételével) A 12. számú mellékletet (NFK,
NPI, MNV igazolás) formailag és tartalmilag is javították.
Módosult
a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. Az „1.2. A
rendelkezésre álló forrás” fejezetben a felhívás keretösszege az ÉFK módosítása alapján pontosításra
került. A „3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások” fejezet V. bekezdésének módosításával
pontosításra került a vis maiorra vonatkozó szabályozás. A „3.5.2. A projekt végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam” és „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja”
fejezet módosítása alapján a felhívásra 2022-ben is lehet majd beadni támogatási kérelmet (ami
egyben kifizetési igénylés is). Az „5.1 A támogatás formája” fejezetben módosult az euró/forint
átváltási arány meghatározásával kapcsolatos előírás. Az „5.3 A támogatás mértéke, összege”
fejezet módosításával megemelték a támogatás összegét. Az 1. számú melléklet módosításával
meghosszabbították a támogatási időszakot.
Felfüggesztik
november 13-án 00 órától az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott
Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívásra a
jelentkezéseket, mert kimerült a kötelezettségvállalási keret.
Lezárult
„A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ
megőrzése” című (VP4-10.2.1.1-21) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése. A Széchenyi 2020
Vidékfejlesztési Programjának keretében megjelenő felhívás célja az alacsony létszámmal
rendelkező védett őshonos, veszélyeztetett mezőgazdasági és fajtarekonstrukció alatt álló
mezőgazdasági állatfajták nőivarú – baromfifélék esetén vegyes ivarú – állományának a fajták
hagyományos tartási, takarmányozási körülmények közötti tenyésztésben életképes populációjának
fenntartása a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító
tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül. A támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 17 milliárd forint, amelyet az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosít.
Támogatási kérelmet a felhívásban rögzített feltételeknek megfelelő állattartók nyújthatnak be a
tervek szerint 2022. január 3–31. és 2023. január 2–31. között. (Többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet,
ha ahhoz a kormány előzetesen hozzájárult.) A támogatás vissza nem térítendő, a kormány 1800
támogatott kérelemmel számol.
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Hucul csikó
Fotó: Wikipédia

A támogatható védett őshonos állatfajták: magyar szürke szarvasmarha, magyar házibivaly, gidrán,
hucul, kisbéri félvér, lipicai, furioso-northstar, nóniusz, magyar hidegvérű, shagya arab ló, magyar
parlagi szamár, szőke mangalica, fecskehasú mangalica, vörös mangalica, fekete mangalica,
hortobágyi (magyar) racka, gyimesi racka, tejelő cigája, cigája, cikta juh, magyar parlagi kecske,
sárga magyar tyúk, kendermagos magyar tyúk, fehér magyar tyúk, fogolyszínű magyar tyúk, fehér
erdélyi kopasznyakú tyúk, fekete erdélyi kopasznyakú tyúk, kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk,
magyar parlagi gyöngytyúk, fodros tollú magyar lúd, magyar lúd, fehér magyar kacsa, tarka magyar
kacsa, bronz pulyka, réz pulyka. Támogatható veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták: magyar
tarka szarvasmarha, magyar merinó juh, akhal-teke ló; fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági
állatfajták: kárpáti borzderes szarvasmarha, muraközi ló.
Megjelent
a „Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása” című (VP3-5.1.1.1-21
kódszámú) felhívás a Széchenyi 2020 keretében. A támogatási kérelmeket november 17-től 2022.
január 11-ig lehet benyújtani. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd
forint. A kiírás célja a tavaszi fagykár elleni védekezés támogatása, a tavaszi fagykárból adódó
termelési kockázatok csökkentése, illetve kiküszöbölése a gyümölcstermelésben. Csak idén közel 30
ezer hektár mezőgazdasági területről jelentettek tavaszi fagykárt, ami óriási termeléskiesést és
bevételcsökkenést jelent a gazdálkodók számára. A pályázat célja a tavaszi fagykár megelőzését
szolgáló eszközök, berendezések és technológiák, például a rögzített vagy mobil légkeverő, az
autonóm hőtermelő berendezés vagy a vontatott hőtermelő gép beszerzésének és telepítésének
támogatása. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 100 millió forint, míg
a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 80 százaléka.
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November 19-e a jelentkezés határideje
a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” (VP2-4.1.8-21)
című pályázatnak. A keretösszeg 100 milliárd forint, a vissza nem térítendő támogatás mértéke 50
százalék, összege 5-250 millió forint. A támogatható projektek száma 2 000.
November 25-ig
lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-21 kódszámú) felhívásra, amelynek 360 milliárd
forint a rendelkezésre álló tervezett keretösszege.
November 25-ig
Lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai
gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1.1-11.2.1-21
kódszámú) felhívásra.
December 7-e a beadási határidő
a „Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása” (VP2-4.1.3.4-21) című felhívásra.
A vissza nem térítendő támogatás kerete 20 milliárd forint. a Támogatás mértéke 50 százalék,
minimum összege 300 millió, maximuma 2 milliárd forint. A jelentkezés szeptember 13-án
kezdődött.
December 17-ig lehet jelentkezni
a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális és eszközfejlesztése” című,
VP6-7.2.1.1-20 kódjelű felhívásra. A 95 százalékos vissza nem térítendő támogatás keretösszege 3
milliárd, legnagyobb összege 100 millió forint.
December 17-ig lehet pályázni
a Mezőgazdasági kisüzemek támogatása című, VP2-6.3.1-20 kódszámú felhívásra. A vissza nem
térítendő támogatás keretösszege 2,5 milliárd, maximális összege 5 millió forint. Intenzitása 100
százalékos.
December 21-ig
lehet benyújtani a támogatási kérelmeket a TEÁOR 109 besorolás szerinti, takarmányelőállítási
tevékenységet fejlesztő vállalkozások a Széchenyi 2020 Vidékfejlesztési Programjának keretében
megjelent „Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása” című (VP3-4.2.1.3-21)
felhívásra. Konzorciumi formában erre nincs lehetőség. A felhívás célja a haszon- és a kedvtelésből
tartott állatok takarmányozását szolgáló termékek előállítását és piacra jutását elősegítő,
technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó beruházások
támogatása. A felhívás rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint, amely megoszlik
az egyes fejlesztési célterületek között. 40 milliárd forint áll rendelkezésre a mezőgazdasági
termékek értékének növelése és az elsődleges termelők versenyképességének javítására, hogy
megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba. 5 milliárd forint szolgálja a
segítségnyújtást a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és munkahelyteremtéshez,
valamint további 5 milliárd forintot terveznek az erőforrás-hatékonyság javítására, az élelmiszerfeldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozására fordítani. A forrást az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja. Egy pályázó minimum 50 millió, maximum 2 milliárd forint vissza nem térítendő
támogatásban részesülhet; a kormány 100-150 támogatott projekttel számol.
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December 31-ig lehet pályázni
„Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó
beruházások” (VP5- 8.5.1.-16) támogatására, aminek keretösszege 4,7 milliárd forint. A vissza nem
térítendő támogatás intenzitása 100 százalék, maximális összege pedig 50 millió forint.
December 31-ig lehet jelentkezni
a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” (VP3-17.1.1-16) című felhívásra. A
támogatási keret 24,47 milliárd forint. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 65 százalék,
összege legfeljebb 500 millió forint. A támogatható projektek száma 200-7 000.
December 31-ig lehet benyújtani a pályázatokat
az Erdősítés támogatása (VP5- 8.1.1-16) című felhívásra. A vissza nem térítendő támogatás
keretösszege 50 milliárd forint, mértéke 100 százalék, maximális összege 500 millió forint.
December 31-ig van lehetőség
Támogatási kérelem benyújtására a „Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az
élelmiszeripar és a borászat területén” című (VP3-4.2.1-4.2.2-19 kódszámú), a Széchenyi 2020
keretében megjelent felhívásra.
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