EMVA NEM TERMELŐ MEZŐGAZDASÁGI BERUHÁZÁSOKHOZ NYÚJTANDÓ
TÁMOGATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ 2016
1. Jogszabályi alap: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő
mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008.
(III. 27.) FVM rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet).
2. A támogatás célja:
A nem termelő mezőgazdasági beruházások révén a vidéki táj megőrzése, az egyedi tájérték
fenntartása, a növény- és állatvilág fajgazdagságának növelése, a környezeti állapot javítása,
az önként vállalt agrár-környezetgazdálkodási előírások betartásának és teljesítésének
elősegítése, a Natura 2000 területek közjóléti értékének növelése, valamint a
környezetgazdálkodási célok teljesítéséhez való hozzájárulás.
3. A támogatás jellege:
Vissza nem térítendő támogatás
4. A támogatás igénybe vehető a következő célterületekre:
1. Földhasználati intézkedések:
a) első kivitelre:
aa) sövénytelepítés,
ab) mezővédő fásítás,
b) gyeptelepítésre:
ba) füves mezsgye telepítése,
bb) ültetvény sorközgyepesítés,
bc) környezetvédelmi célú gyeptelepítés,
bd) természetvédelmi célú gyeptelepítés,
c) rovarteleltető bakhát létesítésére gyeptelepítéssel.
2. Eszközbeszerzés:
a) gyepterület hasznosítása során alkalmazható természetes alapanyagú kerítés
kialakítása,
b) természetes alapanyagú madárvédelmi berendezések létesítése.
5. A támogatás igénybevételének feltételei:
A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha
az EMVA agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybevételének feltételeiről
szóló külön jogszabály (61/2009. (V. 14.) FVM rendelet) alapján a tervezett
beruházással érintett területre vonatkozóan a területazonosítási kérelemnek helyt
adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik vagy
a Natura 2000 területek földhasználója,
o aki a művelethez kapcsolódó földterület hasznosításával összefüggésben
felmerülő kiadásokat, illetve kockázatokat viseli, valamint
o ha a területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazolja, hogy a tervezett
beruházás természetvédelmi értéke az adott területen magas.
A földhasználati intézkedések és eszközbeszerzések esetén is a beruházást legkésőbb a
támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozat jogerőre emelkedését
követő 12 hónapon belül kell megvalósítani.
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A földhasználati intézkedésekre és eszközbeszerzésekre vonatkozó beruházást a támogatási
kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó határozat alapján benyújtott első kifizetési
kérelem alapján hozott jogerős kifizetési határozattól számítva legalább 5 évig fenn kell
tartani.
A beruházás megvalósítását a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó
napját követően az ügyfél saját felelősségére megkezdheti.
6. Támogatásra nem jogosult:
Támogatás igénybevételére nem jogosult:
költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Állam
tulajdoni hányada 50% felett van;
az a gazdálkodó, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben
végleges kizárásra került az EMVA agrár-környezetgazdálkodási intézkedésből;
az a gazdálkodó, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben
Natura 2000 intézkedés szerinti támogatása az előírások nem teljesítése miatt 100%kal csökkentésre került;
az a gazdálkodó, aki a KEOP - 7.3.1.2/09-11 és KEOP - 3.1.2/09-11 kódszámú
„Élőhelyvédelem, és -helyreállítás, élettelen természeti értékek védelme, vonalas
létesítmények természetkárosító hatásának mérséklése” pályázat keretében támogatást
nyert;
az a gazdálkodó, aki KEOP 3.2.0/09-11 kódszámú „Élőhelykezeléshez kapcsolódó
infrastruktúra fejlesztés” támogatási konstrukció keretében támogatást nyert;
a gazdálkodó, ha a sövénytelepítést illetve a mezővédő fásítást azon
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület szegélyein tervezi, amellyel
érintkező szomszédos terület szegélyén megkezdett vagy befejezett sövénytelepítés,
erdősítés, fásítás vagy ültetvénytelepítés található.
7. Kifizetési kérelem benyújtása:
Azon ügyfelek nyújthatnak be 2016-ban kifizetési kérelmet, akik/amelyek NTB támogatás
keretében helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal rendelkeznek!
Földhasználati intézkedések és eszközbeszerzések esetén is a kifizetési kérelmet a 2011. évtől
kezdődően az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint lehet benyújtani, legkésőbb a
támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második naptári évben.
A kifizetési kérelem részeként be kell nyújtani a beruházás megvalósulását igazoló tételes
bizonylatokról készített számlaösszesítőt és ennek részeként a tételrészletezőt, amely 2015-től
a „Számla” fülről elérhető „Számlaadatok” és „Bizonylattétel adatok” elnevezésű felugró
ablakok kitöltésével történhet.
Az egységes kérelem mellékleteit képező dokumentumokat, a benyújtás szabályait, a
benyújtás helyét jelen közlemény 2. számú melléklet tartalmazza.
8. A támogatás mértéke: a támogatási rendelet 4. § (1) és (2) bekezdés alapján
célterületenként, valamint alcélterületenként eltérő mértékű.
9. Elszámolható kiadásnak minősülnek:
Földhasználati intézkedés:
a) terület-előkészítés,
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b)
c)
d)
e)

tápanyag-utánpótlás,
szaporítóanyag-beszerzés és-tárolás,
telepítés
az a)-d) pontokhoz kapcsolódó költségek közül az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
(a továbbiakban: EMVA általános rendelet) 31. §-ában - a 31. § (1) bekezdés c)
és d) pontjainak kivételével - meghatározott mértékű kiadások.

Eszközbeszerzés:
a) eszköz bekerülési költsége,
b) alapanyag költség,
c) terület-előkészítés költség,
d) létesítés költsége,
e) a létesítéshez kapcsolódó költségek közül az EMVA általános rendelet 31. §ában - a 31. § (1) bekezdés c) és d) pontjainak kivételével - meghatározott mértékű
kiadások.
10. A kiadások elszámolása:
Saját munka elszámolására nincs lehetőség!
A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik,
amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az
ügyfél nevére kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli
bizonylatok igazolnak.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napját megelőző
költségek nem elszámolhatók (2009-ben beadott támogatási kérelmek esetén a
2009.07.26. előtti, a 2010-ben beadott 2010.07.01 előtti, a 2011-ben beadott
2011.07.01 előtti. a 2012-ben beadott támogatási kérelmek esetén pedig a 2012.07.26
előtti bizonylatok), kivétel a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült
kiadások, melyek esetében a művelet megkezdése előtti 12 hónapon belül kiállított
bizonylat kerülhet elszámolásra.
Csak végszámlákat (számla) számolhat el, előlegszámlát csak végszámlával együtt
fogadunk el.
11. A támogatás folyósítása:
A támogatás a jogcímre vonatkozó helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy összegben
kerül folyósításra. A támogatás elszámolásának alapját a megvalósított beruházás, a
benyújtott számlaösszesítők és bizonylat másolatok képezik, amelyek eredeti példányait a
helyszíni ellenőrnek is át kell nyújtani az ellenőrzés során.
12. Ellenőrzés:
A jogosultsági feltételeket és a kötelezettségvállalások teljesítését az MVH külön
megállapodás alapján az illetékes szakhatóságok bevonásával évente ellenőrzi.
Az ellenőrzés során a támogatási kérelemben megjelölt beruházásról vezetett Gazdálkodási
Napló az irányító hatóság által közleményben meghatározott lapjait az ügyfélnek be kell
mutatnia az ellenőrző hatóságoknak.
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