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Mezőgazdasági pályázatfigyelő - 19. hét

Külső paraziták ellen juhok esetében a nyírást követő két hónapon belül, kecskék esetében az adott
év május 31-ig kell kezelni az állományt.
Fotó: Medgyesi Milán

Május 16-ától június 16-ig lehet benyújtani
a pályázati támogatási kérelmeket az 5 milliárd forint keretösszegű kiskérődző állatjóléti
támogatásra. A támogatás célja, hogy hozzájáruljon az állat- és egészségvédelem folyamatos
fejlődéséhez a juh- és kecskeágazatban és arra ösztönözze a mezőgazdasági termelőket, hogy
túllépjenek a kötelező előírások betartásán. A VP3-14.1.3-22 kódszámú Kiskérődző állatjóléti
támogatás április 8-án jelent meg. A támogatás kötelezettségvállalási időszaka 2022. július 1-től
2024. december 31-ig tart. A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategység, azaz 14 állatnak
megfelelő támogatható egyed.
Támogatott tevékenységnek minősül a körömápolás, a belső élősködő-fertőzöttség ellenőrzése, a
külső élősködők, valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés és az ásványianyagkiegészítés. A kötelezettségek teljesítéséért állategységenként 215 eurónak megfelelő, vissza nem
térítendő támogatást lehet igénybe venni.
Támogatási kérelem benyújtására jogosult minden olyan mezőgazdasági termelő, aki a
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nyilvántartási rendszerekben bejegyzett állattartóként szerepel és hatósági állatorvos által
ellenjegyzett nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy tenyészetei maradéktalanul megfelelnek a
hatályban lévő állatjóléti előírásoknak.
Közben módosult a felhívás dokumentációja is. Külső paraziták ellen kezelni kell az állományt, juhok
esetében a nyírást követő két hónapon belül, kecskék esetében az adott év május 31-ig.
Módosult
a Vidékfejlesztési Programban meghirdetett pályázatok változásbejelentést szolgáló Felhasználói
segédlete, amely továbbra is a palyazat.gov.hu oldalon, a Vidékfejlesztési Program főoldalán érhető
el.
Módosult
„A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2.-4.1.4-16 kódszámú) felhívás
dokumentációja. A Megalapozottság című fejezetben egyértelműsítették, hogy a „Családi
gazdálkodóként pályázik?” kérdés az őstermelők családi gazdaságának tagjára is vonatkozik.
Megjelent
az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói
kézikönyv a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja - Lovas létesítmények fejlesztése”
című (VP6-6.4.1.1-22 kódszámú) felhíváshoz. A pályázati kiírásra július 12-ig lehet jelentkezni. A
felhívás tervezett keretösszege 5 milliárd forint.
Május 25-ig
lehet pályázni a „Termelői csoportok és szervezetek létrehozása” című (VP3-9.1.1-20 kódszámú)
pályázati felhívásra. A rendelkezésre álló forrás összege 3 milliárd forint, a vissza nem térítendő
támogatás mértéke 100 százalék, legfeljebb 32 millió forint, a támogatható projektek száma
legfeljebb 26.
Június 30-ig
van lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet
– ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21
kódszámú) felhívásra. Törölték a támogatás összegének 100 millió forintos maximalizálását az
időjárási káresemények kivédését szolgáló tevékenységek vonatkozásában.
Július 9-én
nyílik meg a jelentkezés a „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások
tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című (VP3-3.2.1-21 kódszámú) pályázati felhívásra. A
támogatás célja elősegíteni, hogy az Európai Unió és Magyarország által elismert minőségrendszerek
ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók körében. A 8, 710 milliárd forint
keretösszegű pályázati alapból elismert szakmaközi szervezetek, jogi személyek, termelői csoportok
és termelői szervezetek részesülhetnek minőségrendszerek promóciójához kapcsolódó
tevékenységükre. A vissza nem térítendő támogatás mértéke 70 százalék, legkisebb összege 2
millió, legnagyobb összege 3 milliárd forint.
November 30-a
a jelentkezés határideje a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-21 kódszámú)
pályázati felhívásra. A célja az önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő
külterületi helyi közutak fejlesztése. Támogatási kérelmet vidéki térségben működő települési
önkormányzatok és önkormányzati társulások nyújthatnak be. A támogatás keretösszege 50 milliárd
forint, mértéke 95 százalék, legnagyobb össze 300 millió forint, a támogatható projektek száma
legfeljebb 170.
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December 30-a
a jelentkezés határideje a „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő
csatlakozásának támogatása” című (VP3-3.1.1-19 kódszámú) felhívásra. A rendelkezésre álló
keretösszeg 2,52 milliárd forint, a vissza nem térítendő támogatás mértéke 100 százalék.
December 31-re módosult
támogatási kérelem benyújtásának határideje a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrárerdészeti rendszerek létrehozása” című (VP5-8.2.1-16 kódszámú) felhívásra. Pontosították a
támogatási összegeket. A kettősfinanszírozás elkerülése érdekében kiegészítették a támogatásban
nem részesíthetők körét.
December 31-ig lehet benyújtani
a támogatási kérelmeket a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdészeti genetikai erőforrások
megőrzése” című (VP4-15.2.1.1-16 kódszámú) felhívásra. Módosultak a kifizetési igénylés
benyújtására nyitva álló határidők. Változott az euró/forint átváltási arány meghatározásával
kapcsolatos előírás. Módosultak a kifizetési igénylés benyújtásával kapcsolatos előírások. Egy
támogatói okiratra több kifizetési kérelmet lehet benyújtani, de tevékenységenként csak egyet.
December 31-ig lehet benyújtani
a támogatási kérelmet a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdő-környezetvédelmi kifizetések”
című (VP4-15.1.1-17 kódszámú) felhívásra. A támogatást igénylőknek a képzési kötelezettséget a
programozási időszakban egyszer, legkésőbb 2023. december 31-ig kell teljesítenie.
December 31-ig
lehet pályázni az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 kódszámú)
felhívásra. A rendelkezésre álló forrás 30 milliárd forint, a vissza nem térítendő támogatás mértéke
50 százalék. Legmagasabb összege 100 millió forint. A támogatható projektek száma 600.
December 31-ig
lehet jelentkezni „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését
célzó beruházások” című (VP5- 8.5.1.-16 kódszámú) felhívásra. A támogatás mértéke 100 százalék,
legmagasabb össze 50 millió forint, a támogatható projektek száma 50-300.
December 31-e
a pályázatok beadási határideje „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” című
(VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívásra. A támogatás keretösszege 2,32 milliárd forint, a támogatás
mértéke 90 százalék, legnagyobb össze 90 millió forint, a támogatható projektek száma 30.
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