VP-NTB ÉLŐHELYFEJLESZTÉSI CÉLÚ NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK
(VP4-4.4.1-16)
TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2022
1. Vonatkozó rendelkezések:
Az igényelt támogatásra vonatkozó általános, valamint a támogatás igénybevételének
részletes feltételeit meghatározó hatályos jogszabályok, a vonatkozó pályázati felhívás, az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF), továbbá az Általános Szerződési
Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák. A pályázati felhívás, annak mellékletei,
valamint az ÁÚF és ÁSZF elérhetők a https://www.palyazat.gov.hu/vp4-441-16lhelyfejlesztsi-cl-nem-termel-beruhzsok linken.
2. A támogatás célja:
A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági táj ökoszisztéma szolgáltatásainak megfelelő
szintjét visszaállítsa, illetve fejlessze, továbbá az agrár-környezetvédelmi és
éghajlatváltozással kapcsolatos kifizetések céljaival összefüggően a fajok és élőhelyek
természetvédelmi helyzetét megőrizze, javítsa, valamint a Natura 2000 területek és a magas
természeti értékkel rendelkező gazdálkodási rendszerek közjóléti funkcióit erősítse.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek
megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
3. Általános információk
-

Kifizetési igénylést az nyújthat be a beruházás fizikai megvalósulását követően, aki
támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet vagy kötelezettség-átvételi
kérelmet nyújtott be, de hatályos támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl: el nem
bírált támogatási kérelemmel és kötelezettség-átvételi kérelemmel rendelkezők, kifogás
alatti döntések), de az előzetes helyszíni szemle jegyzőkönyvet már kézhez vette.
Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési igénylést benyújtani.

-

VP NTB kifizetési igénylést a TK-ban egyedi azonosítóval rendelkező poligonok által
behatárolt területre lehet benyújtani, poligonon belül kell táblásítania.

-

Kifizetési igénylését nyújtsa be a teljes poligonra, amelyen Ön a jogszerű földhasználó.

-

Táblarajz nem nyúlhat túl a poligonon! Amennyiben a valóságban a tábla túlnyúlik a
kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területen, akkor azt külön táblaként kell
rajzolni.

-

A célterületek közötti váltás a támogatási időszak alatt nem lehetséges.

-

Kifizetés kunhalmok területére is igényelhető.

-

Minimális tábla méret 0,25 ha, kivéve a „B” célterület gyeptelepítés megvalósítása
esetén, ha a tábla területén kunhalom található.

-

Egy adott területre vonatkozóan ugyanazon ügyfél egyaránt jogosult lehet VP NTB, VP
AKG, SAPS, illetve a Natura 2000 támogatások igénybevételére.

Jogosultsági kritériumok:
-

Támogatásra csak aktív mezőgazdasági termelő jogosult.

-

Jogszerű földhasználónak kell lenni a támogatási kérelem benyújtását követő első
értékelési határnaptól legalább a kötelezettségvállalási időszak végéig.

-

Legkisebb támogatható mezőgazdasági tábla mérete 0,25 ha (kivétel: kunhalom)

-

Támogatás mind a négy célterület esetében csak szántó hasznosítású területre
igényelhető.

-

A C) célterület esetében a sövénytelepítéssel érintett területrész nem támogatható
területté válik.

-

A telepítésnek/létesítésnek újonnan kell megvalósulnia mind a négy célterület
esetében.

-

Célterületek közötti váltás nem lehetséges

Kötelezettségátadás:
-

A kötelezettségvállalási időszak első évében nincs lehetőség (kivétel a vis maior)

-

A kötelezettségvállalási időszak folyamán a 2022. év vonatkozásában a kötelezettség
átadásra vonatkozó kérelem beadási határidő: 2021. december 31. volt. 2023. év
vonatkozásában 2022. december 30.

Visszavonás:
-

Teljes visszavonás vagy célterület szerint egybefüggő támogatott területre
vonatkozó kötelezettségvállalások részleges visszavonása

-

A támogatási kérelem benyújtásának naptári évére vonatkozóan nem lehet a
kötelezettségvállalásokat visszavonni.

-

A kötelezettségvállalási időszak folyamán a 2022. év vonatkozásában a visszavonásra
vonatkozó kérelem beadási határidő: 2021. december 31. volt. 2023. év
vonatkozásában 2022. december 30.

-

A visszavonási kérelem alapján a támogatói okirat módosításra kerül azzal, hogy a
támogatott területre addig felvett támogatás jogosulatlan igénylésnek minősül.

Kötelezettségvállalások:
-

Illetékes állami természetvédelmi szerv támogató nyilatkozatát a támogatási
kérelemmel együtt be kell nyújtani.

-

Ha
a támogatást igénylő a telepítés során
eltért az illetékes állami
természetvédelmi szerv támogató nyilatkozatában jóváhagyott fajoktól, telepítési
aránytól, akkor a változás bejelentőhöz csatolni kell egy
új támogató
nyilatkozatot.
A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a
támogatással érintett mezőgazdasági táblák, illetve a sövénytelepítés esetében a
sövénytelepítéssel érintett terület vonatkozásában a tevékenységekről a 9/2015. (III.
13.) FM rendelet 1. § 7. pontja alapján a Kincstár Közleményének melléklete szerinti
formában gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton köteles a felhívás
2. melléklete szerint naprakészen vezetni és az elvégzett műveletekhez kapcsolódó
számlákat, bizonylatokat megőrizni a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt. A
gazdálkodási naplót a telepítés/ültetés megkezdésétől szükséges vezetni.

-

A gazdálkodási napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú vagy
elektronikus alapú – a támogatói okirat hatályba lépését követő ötödik év végéig, de
legalább 2023. december 31-ig meg kell őrizni.



A támogatást igénylő az A), B) és D) célterületek esetében köteles az előző évre
vonatkozó gazdálkodási naplónak a 4. számú mellékletben meghatározott
adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 31. között az adott évre
vonatkozó aktuális elektronikus nyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz. A gazdálkodási
napló vezetésével kapcsolatos információkat, illetve a szükséges nyomtatványokat a
118/2020. (XII. 21.) számú Kincstár Közlemény tartalmazza.
A gazdálkodási napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak
helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.

-

-

4) A támogatást igénylőnek a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a
gazdálkodási napló ellenőrzését, valamint az abban szereplő adatok alátámasztására
szolgáló számláknak és bizonylatoknak a vizsgálatát.

-

Egy táblán egy célterület valósulhat meg, kivéve C) célterület – Sövénytelepítés,
amely a többi célterülettel kombinálható

-

Benyújtott kötelezettségvállalások legalább 50%-át köteles
célterületenként, megfelelve a minimum követelményeknek.

Kötelezettségvállalás kezdete:
-

Támogatói okirat hatályba lépésének napja.

megvalósítani

-

A telepítés saját felelősségre megkezdhető az előzetes helyszíni szemle
jegyzőkönyvének kézhezvételét követően.

Projekt végrehajtásának határideje:
-

A támogatói okirat hatályba lépéstől számított 12 hónapon belül.

Fenntartási időszak:
- A telepítés fizikai megvalósulását követő első egységes kérelemben benyújtott kifizetési
igényléstől számítva 3, illetve 5 év a célterület típusától függően.
Referencia elemek:
A támogatást igénylőnek a teljes kötelezettségvállalási időszak alatt a gazdasága teljes
területén be kell tartania:
a) A Kölcsönös Megfeleltetés (KM) rendszerének követelményeit, előírásait: 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 50/2008.
(IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotra
(HMKÁ) vonatkozó előírásokat és a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések
lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló
81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben meghatározott, jogszabályban foglalt gazdálkodási
követelményeket (JFGK);
b) az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó
támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és
az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas
állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. §-a szerinti
kritériumokat és minimumtevékenységeket.
Kifizetés igénylés:
-

Egyszer, a beruházás fizikai megvalósulását követő elsőként megnyíló egységes
kérelem benyújtási időszakban az egységes kérelem keretén belül lehet benyújtani.

-

A 2022. évi EK keretében azok az ügyfelek is nyújthatnak be kifizetési igénylést,
akik még nem rendelkeznek hatályos támogatói okirattal (az előzetes helyszíni
szemle jegyzőkönyvét kézhez vették és a beruházást saját felelősségre
megvalósították).

-

A támogatói okiratban jóváhagyott célterületek szerinti kötelezettségvállalásoknál
nagyobb területre/sövényhosszra nem igényelhető támogatás

-

Bármely VP NTB poligonra lehet igénylést benyújtania blokkban.

-

VP NTB poligon kiválasztása után kell táblásítani a poligonon belül

-

A táblarajz nem nyúlhat túl a poligonon.

-

A legkisebb támogatható táblaméret: 0,25 ha – kivétel: B) célterület gyeptelepítés
megvalósítása esetén, ha a támogatással érintett terület kunhalom, akkor nincs méret
korlátozás a minimális tábla-illetve területméret vonatkozásában

-

B) célterület - gyeptelepítés esetén a minimálisan támogatható terület 1 ha - kivétel: ha
a támogatással érintett terület kunhalom, akkor nincs méret korlátozás a minimális
területméret vonatkozásában

-

A VP NTB és a VP AKG poligonok átfedhetnek, de a nem átfedő részeket külön VP
NTB vagy VP AKG táblaként kell leigényelni.

-

Támogatást igénylő a támogatási kérelemben benyújtott adott célterület szerinti
telepítésre vonatkozó kötelezettségvállalások legalább 50%-át köteles megvalósítani,
melyek területméret – valamint sövény esetében hosszméret – vonatkozásában nem
lehetnek kisebbek, mint az adott célterület szerint meghatározott minimum
követelmények.

VP-NTB ÉLŐHELYFEJLESZTÉS
célterület sajátosságok I.
A) célterület – Tartós zöldugar létesítése szántóterületeken
-

Az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések növénykultúra
specifikus vonatkozó előírásait kell betartani

-

Legkisebb támogatható terület 0,25 ha

- Hasznosítási kód: UGA03
-

A keverék összetételét meg kell adni.

-

Fenntartási idő: 3 év

VP-NTB ÉLŐHELYFEJLESZTÉS
célterület sajátosságok II.
B) célterület – Gyeptelepítés
-

Legkisebb támogatható táblaméret 0,25 ha, legkisebb támogatható terület 1 ha.

-

Kunhalom esetén nincs méretkorlátozás a tábla- és területméret vonatkozásában

-

Az illetékes állami természetvédelmi szerv jóváhagyó nyilatkozata szükséges

-

Ha a jóváhagyott fajoktól eltér, akkor változás bejelentőt kell benyújtania a
Kincstárhoz az új jóváhagyó nyilatkozattal együtt, legkésőbb a kifizetési
igényléssel.

-

Hasznosítási kód: GYE01 és GYE02

-

Fenntartási idő: 5 év

VP-NTB ÉLŐHELYFEJLESZTÉS
célterület sajátosságok III.
C) célterület – Sövény telepítése mezőgazdasági táblák szegélyein
-

Tábla területén belül, a tábla szélével érintkezően telepíthető

-

Sövénytelepítésre az a tábla jogosult, amely eléri 0,25 ha-t

-

A telepített sövény nem támogatható területté válik

-

Támogatást igénylő több célterületre is igényelhet támogatást, azonban egy
mezőgazdasági táblán egy célterület valósítható meg, kivéve a C) célterület
(sövénytelepítés), mely a vonatkozó előírásokból kifolyólag a többi célterülettel
kombinálható. A sövény területe a későbbi területalapú támogatások
szempontjából nem támogatható területté válik akkor is, ha az VP NTB
Élőhelyfejlesztési célú beruházásokkal érintett területen (méhlegelő, zöldugar,
gyeptelepítés) valósul meg. Ebben az esetben figyelni kell arra, hogy a sövény
területével csökkentett táblának továbbra is el kell érnie a legkisebb támogatható
táblaméretet (0,25 ha).

-

SAPS igénylés nem kötelező

-

Hasznosítási kód: a sövényhez tartozó tábla hasznosítási kódja

-

Fenntartási idő: 5 év

VP-NTB ÉLŐHELYFEJLESZTÉS
célterület sajátosságok IV.
D) célterület – Méhlegelő növénykultúra létesítése szántóterületeken
-

Az agrár-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos intézkedések növénykultúra
specifikus vonatkozó előírásait kell betartani.

-

Legkisebb támogatható terület 0,25 ha

-

Legalább 8 különböző fajból álló fajkeverékkel, melyben egyik sem haladja meg az
50%-ot.

-

Fenntartási idő: 3 év

-

Hasznosítási kód: MEH01

4. Adatváltozás bejelentés az VP–NTB Élőhelyfejlesztési célú beruházások esetében:
Adatváltozás keretén belül a módosítás, pontosítás, adott évi kifizetési igénylés egy
részének vagy egészének visszavonása, vis maior bejelentés csak elektronikusan tölthető
ki és nyújtható be!
Módosítás:
-

-



A már 2022. május 15-ig (hétvégére tekintettel május 16-ig) benyújtott egységes
kérelmet késedelmi szankció nélkül 2022. május 31-ig adatváltozás keretében lehet
módosítani
2022. június 1. és június 9. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a
támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 2022. június 9. után
benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.
Példák módosításra:
 új tábla felvétele az egységes kérelembe, az VP NTB kifizetési részhez
 már meglévő tábla méretének 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 vagy a hasznosító személyében
bekövetkezett változás.
Olyan irányú adatváltoztatás, amelyhez nem társul magasabb kifizetési boríték felé
történő növelés.
VP NTB-vel kapcsolatos pontosítást a támogatásra jogosult a helyszíni ellenőrzésről
szóló értesítésig adhat be elektronikus úton!
Példák pontosításra:
 tábla méretének csökkentése
 célterületen belül hasznosítás váltása

Amennyiben a jelen tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok, pályázati felhívás között
ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok és a pályázati
felhívás az irányadóak.

