FELHÍVÁS

Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések
megvalósítására
A Felhívás címe: Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
A Felhívás kódszáma: VP4-12.2.1-16.
Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére, a Natura 2000 erdőterületeken a
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (a továbbiakban: Evt.)
szerinti, a Natura 2000 erdőterületekre vonatkozó a Natura 2000 területek célkitűzéseinek elérését
szolgáló erdőgazdálkodási előírások betartásának elősegítése megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a biológiai sokféleség helyreállításának,
megőrzésének és javításának előmozdítását. A cél elérését a Kormány az erdőgazdálkodók
együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a benyújtott támogatási kérelemről – egyúttal kifizetési igénylésről a jogszabály által
1
meghatározott határidőn belül dönt.



A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt támogatás hektáronként
legalább 41 és legfeljebb 237 eurónak megfelelő forint összeg normatív, területalapú, vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

A támogatási kérelmet – egyúttal kifizetési igénylést – benyújtó szervezetek az együttműködés keretében
2
vállalják , hogy:


1

projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Natura 2000 erdőterületek megőrzése és fenntartása
céljának eléréséhez.

A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés - benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük,
tanulmányozza át ezeket a Felhívás további fejezeteiben.
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő
pályázati felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF). A Felhívás, az ÁÚF, az Általános
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem
elkészítéséhez szükséges összes feltételt.

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, az ÁSZF, továbbá ezek
dokumentumai esetén a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, illetve a Miniszterelnökség a
változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon
megjelenő közleményeket!
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1.

A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE

1.1.
A Felhívás indokoltsága és célja
A Natura 2000 hálózat az Európai Unió által létrehozott európai ökológiai hálózat, amely a közösségi
jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a
biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük fenntartásához, illetve
helyreállításához. Hazánkban a Natura hálózat erdő hasznosítású területeire az Evt. vonatkozó előírásai
értelmében speciális, a közösségi jelentőségű élőhelytípusok kedvező szerkezeti és funkcionális
elemeinek, valamint az erdőkhöz kötődő közösségi jelentőségű fajok életfeltételeinek biztosítását szolgáló
erdőgazdálkodási kötelezettségek vonatkoznak, melyek betartása többletköltséget, illetve bevételkiesést
jelentenek a gazdálkodók számára.
A támogatás célja fenti jogszabályi előírások betartásából származó többletköltség, valamint
bevételkiesés kompenzációja a gazdálkodók számára.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.
1.2.

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25,5 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3 500 db.
1.3.

A támogatás háttere

Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős
Államtitkársága (Irányító Hatóság) hirdeti meg a 1012/2016. (I. 20.) Korm. határozatban szereplő Éves
Fejlesztési Keret alapján.

2.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06
40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják
hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3.

A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:
3.1.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A Felhívás értelmében vissza nem térítendő kompenzációs támogatás vehető igénybe a Natura 2000
irányelveket érvényre juttató jogszabályok végrehajtásával érintett, az Országos Erdőállomány Adattárban
nyilvántartott erdőrészlet területén felmerülő költségek és bevétel kiesés ellentételezése céljából.
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3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
A felhívás keretében nyújtott támogatás uniós versenyjogi értelemben állami támogatásnak minősül.
A Felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a
következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Támogatható tevékenység

Támogatás jogcíme

Támogatási kategória

A Natura hálózat erdő
hasznosítású területeire vonatkozó
előírások betartásából származó
többletköltség, valamint
bevételkiesés kompenzációja a
gazdálkodók számára.

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
17/B. § 9. pontja alapján a Natura
2000 kifizetés és a vízpolitika
terén a közösségi fellépés
kereteinek meghatározásáról
szóló, 2000. október 23-i
2000/60/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvhez (a
továbbiakban: 2000/60/EK
európai parlamenti és tanácsi
irányelv) kapcsolódó kifizetés.

A Natura 2000
erdőterülethez kapcsolódó
hátrányok leküzdéséhez
nyújtott támogatás.

3.3

Nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a 3.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem
támogatható.
3.4.

A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

I. Jogosultsági kritériumok
1. A támogatásra az az erdőgazdálkodó jogosult, aki a MePAR adatbázisban az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 275/2004. Korm. rendelet) szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura
2000 területként lehatárolásra került területen folytat erdőgazdálkodási tevékenységet.
2. Támogatás igénybevételére az adott erdőrészlet vonatkozásában az az erdészeti hatóság által az
Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott
erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy
jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel.
3. A minimális támogatható erdőterület mérete: 1,0 hektár, amely megállapítása során az egy
kérelemben elfogadott erdőrészletek összterületet veszik figyelembe.
4. Csak teljes erdőrészlet támogatható azzal, hogy a 0,25 hektár nagyságot el nem érő erdőrészletre
nem vehető igénybe támogatás.
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5. Támogatás igénybevételére nem jogosult önkormányzat, költségvetési szerv, valamint az a
gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az
50%-ot.
6. Nem támogatható olyan erdőrészlet, amely 50% vagy azt meghaladó állami, vagy önkormányzati
tulajdonban van.
7. Nem támogatható az az erdőrészlet, amelyet érintően a támogatási időszakra vonatkozóan
jogerős erdőgazdálkodási bírságot állapított meg az erdészeti hatóság, és a bírságolt
cselekmény, illetve tevékenység az erdőrészlet állapotát megváltoztatta.
8. Nem támogatható az az erdőrészlet, amelyet érintően természetvédelmi bírság kiszabásával
kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997.(II.20.) Korm. rendelet 2. § (1) ab) és e) pontja alapján
jogerősen szabott ki bírságot az illetékes természetvédelmi hatóság az erdőgazdálkodóra, és a
határozat indokolásában a közösségi jelentőségű fajok tömeges pusztulását, vagy a Natura 2000
terület helyreállíthatatlan károsodását nevezi meg

9. Nem igényelhető támogatás az Evt. 13. § szerinti erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül
szolgáló földterületre.
II. Kötelezettségvállalások
1. Támogatást igénylőnek be kell tartania a jóváhagyott erdőtervében, valamint az Evt. 73. § (7)-(8)
bekezdése alapján meghatározott előírásokat.
2. A támogatási célok megvalósulásának nyomon követése érdekében a támogatást igénylőnek a
támogatási időszakot követő évben a monitoring adatszolgáltatási időszakban eleget kell tennie a
felmerülő monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének.
3. A támogatást igénylőnek a Vidékfejlesztési Program keretében szervezett Natura 2000 erdő
képzésen kötelező a támogatói okirat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül részt venni. A
támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a programozási időszakban egyszer kell
teljesítenie. A képzésen a támogatást igénylőnek kell részt vennie. Amennyiben a támogatást
igénylő nem természetes személy, a képzésen a vezető tisztségviselőnek, a képzésre kijelölt
alkalmazottnak vagy tagnak kell részt vennie. A képzés elvégzését a képzést szervező igazolja a
kifizető ügynökség felé.

III. Referenciaelemek
1. A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt a gazdasága teljes területén be kell
tartania a kölcsönös megfeleltetés részét képezően
i. az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete a közös agrárpolitika
finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a
2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló jogszabály VI. Címében foglalt előírásokat.
ii. az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások
igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának
meghatározásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott előírásokat.

IV. Ellenőrzés
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1. A Bizottság 809/2014/EU rendelete és az egységes kérelemre vonatkozó rendelkezések alapján
történő adminisztratív, fizikai ellenőrzéseket a jogosultsági feltételek és a Natura 2000
erdőterületeken betartandó kötelezettségvállalások teljesítésének vonatkozásában a kifizető
ügynökség végzi, amelybe külön megállapodás alapján 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet
alapján más szerveket is bevonhat. Az ellenőrzésekre az adott évi egységes kérelem vonatkozó
rendelkezései alkalmazandók.
2. A jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatoknak az
egységes kérelem benyújtás időszak utolsó napja szerinti aktuális állapotát kell figyelembe venni.

V. Vis maior
1. Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat a 94/2015. (XII. 23.) FM
rendelet és az 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.

VI. Jogkövetkezmények
1. Az adott erdőrészletre már igénybe vett támogatási összeget az intézkedésben való jogosulatlan
részvételre vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, ha a támogatást igénylő terhére a
támogatási időszakra vonatkozóan az erdő állapotát megváltoztató cselekvény miatt jogerős
erdőgazdálkodási bírságot állapít meg az erdészeti hatóság. A bírságot megállapító jogerős
határozatról az erdészeti hatóság értesíti a kifizető ügynökséget.
2. A közösségi jelentőségű fajok tömeges pusztulása, vagy a Natura 2000 terület helyreállíthatatlan
károsodása miatt a Felhívás I. 8. pontjában meghatározottak szerinti jogerős természetvédelmi
bírsággal érintett erdőrészletre a programozási időszakban további Natura 2000 erdő
kompenzációs támogatás nem igényelhető. A bírságot megállapító jogerős határozatról a
természetvédelmi hatóság értesíti a kifizető ügynökséget. A támogatásból való kizárás a
jogellenes cselekmény elkövetésének évétől hatályos.
3. Ha a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a támogatást igénylő nem felel meg a
Felhívás II.1. pontjában meghatározott feltételeknek, akkor az adott erdőrészlet vonatkozásában
támogatási jogosultsága megszűnik.
4. Ha a támogatást igénylő a Felhívás II.3. pontjában előírt képzési kötelezettségének nem tesz
eleget köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint visszafizetni a
támogatás 20%-át.
5. Ha a kölcsönös megfeleltetés alkalmazása érdekében, a támogatásra jogosult teljes
gazdaságának bármely részében az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete II.
mellékletében előírt kötelező követelmények illetve az egységes területalapú támogatások és
egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és
Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer be nem tartását állapították meg,
abban az esetben Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásokról szóló 2005. szeptember 20-i 640/2014/EU Bizottsági rendelet
szerint szankció alkalmazására kerül sor.
6. Ha támogatást igénylő a felmerülő monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget, köteles az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint visszafizetni a
támogatás 5%-át.
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3.5.

A projektvégrehajtás időtartama

3.5.1. A projekt megkezdése
A kötelezettségvállalási időszak kezdete az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó
napja.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.pontjának 6.1.
alpontja tartalmazza.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt végrehajtására 2016. január 1. és 2020. december 31. között naptári évenként van lehetőség.
A támogatás időszaka egy naptári év.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
A Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetés egész Magyarország területén
megvalósulhat, figyelemmel a 275/2004. Korm. rendelet szerinti MePAR és az Országos Erdőállomány
Adattárban szereplő lehatárolásokra.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.7.1. Indikátorok
A Vidékfejlesztési Program 11.1.4. fejezete alapján a tervezett kimeneti mutatók a 2014–2020-as
időszakra:
Az intézkedés neve
M12.2. - Natura 2000
erdőterületeknek nyújtott
kompenzációs kifizetések
(30. cikk)

A mutató elnevezése



Terület (ha) – Natura 2000
erdőterület (12.2.)

Érték (ha)



90 000,00

3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Nem releváns.
3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló Felhívások esetén
Nem releváns.
3.8. Fenntartási kötelezettség
Nem releváns.
3.9. Biztosítékok köre
Nem releváns.
3.10. Önerő
Nem releváns.
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4.

A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1

Támogatást igénylők köre

Az az erdőgazdálkodó, aki megfelel a Felhívás 3.4.1. I. pontjában foglalt előírásainak.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés benyújtására konzorciumi
formában nincs lehetőség.
4.2

Támogatásban nem részesíthetők köre

Nem releváns.
4.3

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A benyújtási határidő az első évben 2016. március 16-tól június 9-ig tart.

1. A támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylést elektronikus úton, az egységes kérelem
keretében kell benyújtani.
a. A támogatási kérelem az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül
nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú.
b. A támogatási kérelem a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes
benyújtási határnapját követően benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a
támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
2. A támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés – alapján hozott támogatói okirat kiadása csak
a hatályba lépését követően jelent kifizetésre való jogosultságot.
3. A támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés – benyújtására és elbírálására az Európai
Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU
rendelete, 809/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet
vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
4. Egységes kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett
ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH www.mvh.gov.hu
elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül.
5. A területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus
azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesíteni.

4.4

Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek – egyúttal kifizetési igénylések a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában találhatóak (A támogatási kérelmek
benyújtásának és elbírálásának módja).
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4.4.2. Kiválasztási kritériumok:
a. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja
szerint.

5.

A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatásnak
minősül.
1.
2.
3.

4.

5.
5.2

A kompenzációs támogatás minden évben évente kerül odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás
formájában.
A támogatás intenzitása 100%, a támogatási összegek az ország teljes területére korcsoportonként
és faállománytípus csoportonként egységesen kerülnek kiszámításra.
A támogatás a támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylés keresztellenőrzése, a helyszíni
ellenőrzési eredmények kiértékelése után – a keresztellenőrzést követő 30 nap – egy összegben
kerül folyósításra.
A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a támogatói okirat
meghozatalának évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül
meghatározásra.
A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő
ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
A projekt maximális elszámolható összköltsége

Nem releváns.
5.3

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: korcsoporttól és faállománytípus csoporttól
függően legalább 41, de legfeljebb 237 eurónak megfelelő forint összeg/hektár/év (3. melléklet).
5.4

Előleg igénylése

Nem releváns.
5.5

Az elszámolható költségek köre

Nem releváns.
5.6

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

Nem releváns.
5.7

Nem elszámolható költségek köre

Nem releváns.
5.8

Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések

Nem releváns.
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5.8.1

A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

Nem releváns.

6.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

Nem releváns.

7.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu
oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1. Az Útmutató célja hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
a. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
b. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített
eljárásrendben
c. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben
d. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási
eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A Felhívással, a projekt kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos
legfontosabb jogszabályok
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra
kerülnek.
Az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben történő nyilvántartásba vételre, az
adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és szolgáltatására, közzétételére,
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[1]

valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre a 2007. évi XVII. törvény III.
Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni. Az intézkedésekhez kapcsolódó támogatási adatok
kezelésére, ellenőrzésére és a kérelmek egységes benyújtására a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal integrált informatikai rendszert működtet.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja, hogy a
[2]
Támogató a 908/2014/EU bizottsági rendelet 57. cikk szerinti adatokat nyilvánosságra hozza, valamint
az általa rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és
kezelje.
Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

8.

A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI

1.
2.
3.

melléklet: Fogalomjegyzék
melléklet: Jogszabálygyűjtemény
melléklet: Támogatási összegek

[1]

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
[2]
A Bizottság 908/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. augusztus 6.) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a
biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról
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