VP VÉDETT ŐSHONOS ÉS VESZÉLYEZTETETT MEZŐGAZDASÁGI
ÁLLATFAJTÁK GENETIKAI ÁLLOMÁNYÁNAK IN SITU MEGŐRZÉSE
TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2022
1. Vonatkozó rendelkezések:
Az igényelt támogatásra vonatkozó általános, valamint a támogatás igénybevételének
részletes feltételeit meghatározó hatályos jogszabályok, a vonatkozó (VP4-10.2.1.1-15
kódszámú) pályázati felhívás, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban:
ÁÚF), továbbá az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF). A pályázati
felhívás, annak mellékletei, valamint az ÁÚF és ÁSZF elérhetők a
https://www.palyazat.gov.hu/vp-4-1021-15-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgillatfajtk-genetikai-llomnynak-in-situ-megrzse linken.
2. A támogatás célja: az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták nőivarú - baromfifélék esetén vegyes ivarú állományának a fajták eredeti tartási-, takarmányozási körülményekhez hasonló, in situ
feltételek közötti, tenyésztésben történő életképes populációjának fenntartása a genetikai
állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési
programokról szóló jogszabályok keretein belül.
3. A támogatás jellege:
Vissza nem térítendő, normatív támogatás.
4. A támogatás mértéke:
Támogatott egyedlétszám alapján kerül meghatározásra, az egyedenkénti támogatási
összeget a pályázati felhívás 5.3 fejezete tartalmazza.
Összes rendelkezésre álló keret: 18,8 milliárd Ft
5. Kifizetési igénylés benyújtására jogosult, aki:




támogatói okirattal rendelkezik, vagy
támogatási kérelmet nyújtott be, de támogatási döntés még nem született, vagy
nem vált hatályossá (pl.: a támogatási kérelem még nincs elbírálva, a támogatói
okirat ellen benyújtott kifogás még nincs elbírálva), vagy
kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel,
de hatályos támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl.: a kötelezettség
átvállalási kérelem még nincs elbírálva, vagy a kötelezettségátadás kapcsán
benyújtott kifogás még nincs elbírálva).

Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési igénylést benyújtani.
6. A kötelezettségvállalási időszak
A projektek a 2016-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében 2016. január 1. és 2020.
december 31. vagy – amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak
meghosszabbításának lehetőségével – 2016. január 1. és 2021. december 31. között
valósulnak meg. A támogatást igénylőnek a projekttel kapcsolatosan az UTOLSÓ évi
kifizetés igénylésére jogvesztő határidővel 2021-ben, vagy – amennyiben él a
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kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével – 2022-ben van
lehetősége.
A projektek a 2017-ben támogatási kérelmet benyújtók esetében 2017. január 1. és 2021.
december 31. között valósulnak meg. A támogatást igénylőnek a projekttel kapcsolatosan az
utolsó évi kifizetés igénylésére jogvesztő határidővel 2022-ben van lehetősége.
7. A támogatásra az a termelő jogosult, aki/amely:
-

betartja a pályázati felhívás 3.4.1.1. fejezet I. alfejezetében foglaltakat;
betartja az alábbi rendeletekben foglalt szabályokat:
 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról,
 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarhafajok egyedeinek jelöléséről,
valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről,
 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről,
 2019. évi LVI. törvény az állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi
szintű rendelkezésekről,
 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet az állattenyésztés részletes szabályairól,
 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről,
 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról
és működtetésének rendjéről,
 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről,
 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről.

Lófélék esetében további előírás a támogatási időszak végéig, támogatott
tenyészkancánkét legalább egy, a lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV.
9.) Korm. rendelet előírásai alapján azonosított csikó törzskönyvezése és az adatbázisba
történő bejelentése.
8. Adatváltozás bejelentése
Adatváltozás keretén belül a módosítás, pontosítás, adott évi kifizetési igénylés egy részének
vagy egészének visszavonása csak elektronikusan tölthető ki és nyújtható be, a Közlemény
III.2. pontjában írt határidők betartásával!
Amennyiben 2022. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 16-ig) benyújtásra került az
egységes kérelem, a szankciós módosítási időszakban módosítás esetén munkanaponként 1
%-os levonást kell számítani a módosítással érintett tétel tekintetében.
Módosítás:
A már 2022. május 15-ig (hétvégére tekintettel: május 16-ig) beadott alap EK-val kapcsolatos
módosítás benyújtásának határidői:


módosítás szankciómentes benyújtás: 2022. május 17-től 2022. május 31-ig (31-ét is
beleértve)
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módosítás szankcionált benyújtás: 2022. június 1-től 2022. június 9-ig (9-ét is
beleértve)
módosítás elutasítása: 2022. június 10-től (10-ét is beleértve).
Példák módosításra:
 új állategyed/törzsállomány felvétele a kérelembe
 kérelmezett törzsállomány létszámának növelése

Pontosítás:
 a módosításon kívül minden más adatváltozás bejelentése, ideértve a hátrányos
jogkövetkezmény mellőzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést is, amelynek
tárgya nem visszavonás, nem vis maior bejelentés
 olyan irányú adatváltoztatás, amelyhez nem társul magasabb kifizetési igény felé
történő növelés.
Az adatváltozás keretében kiesés-pótlás bejelentés NEM nyújtható be!
9. Kifizetés:
A támogatás folyósításának alapja a kifizetési igénylés alapján jóváhagyott, a támogatási
feltételeknek megfelelő állategyedek, illetve törzsállományok alapján megállapított
állatlétszám.
A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés
benyújtási évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank által rögzített árfolyamon
kerül meghatározásra.
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