A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
76/2014 (V.08.) számú
KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák
bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről
szóló 152/2013. (VIII.22.) MVH Közlemény módosításáról
I. A módosítás indoka
Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív
technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló, a 187/2013. (XI.29.) számú és a 47/2014. (III.27.)
számú MVH közleményekkel módosított 152/2013. (VIII. 22.) MVH Közlemény (a
továbbiakban: Közlemény) módosításáról rendelkezik.
A módosítás szükségességét a 2014. január 1. napján hatályba lépett az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a
2014. április 30. napján hatályba lépett az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 53/2014. (IV.29.) VM rendelet (a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM
rendelet) 17. §-ának rendelkezései indokolják, mely utóbbi rendelet az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi
tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló 69/2013. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet)
módosításáról rendelkezik.
II. Módosuló rendelkezések
1.) A Közlemény „II. A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” elnevezésű
fejezetének ,, A benyújtás ideje:” kezdetű második bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
Eredeti rendelkezés:
„A benyújtás ideje:
2013. szeptember 1.- 2014. június 30.”
Módosított rendelkezés:
„A benyújtás ideje:
az első projektterv teljesítési időszakára vonatkozóan
2013. szeptember 1. - 2014. május 15. és
a második projektterv teljesítési időszakára vonatkozóan
2013. szeptember 1. - 2014. június 30.
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2.) A Közlemény „II. A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” elnevezésű
fejezetének utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Eredeti rendelkezés:
„A bemutató üzemi programot a projektterv időszakának utolsó napjáig, de legkésőbb 2014.
december 31-ig meg kell valósítani.”
Módosított rendelkezés:
„A bemutató üzemi programot a projektterv teljesítési időszakának utolsó napjáig kell
megvalósítani.”
A projektterv teljesítési időszakok:
-

az első projekttervre vonatkozóan 2014. március 1. és 2014. augusztus 31. között,
a második projekttervre vonatkozóan 2014. július 1. és 2014. december 31. között.”

3.) A Közlemény „II. A kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” elnevezésű fejezete
az alábbiakkal egészül ki:
„Amennyiben a támogatást igénylő erdőgazdálkodó és erdészeti szaporítóanyag termelő
ügyfél egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősül,
illetve a naptári évvel nem megegyező üzleti évet alkalmaz, abban az esetben a támogatási
kérelemhez csatolni kell a G2000-01 - Nyilatkozat a csekély összegű támogatások
igényléséhez az "egy és ugyanazon vállalkozás" minőségről és az alkalmazott üzleti évről
elnevezésű formanyomtatványt.
A G2000-01 számú formanyomtatvány és a formanyomtatványhoz tartozó kitöltési útmutató a
152/2013. (VIII.22.) MVH közlemény csatolt dokumentumai között található meg.
A támogatási kérelemhez mellékelni kell a tervezett bemutató üzemi programok költségeinek
alátámasztására szolgáló, jelen közlemény 6. számú mellékletében meghatározott, a kérelem
szempontjából releváns dokumentumokat. Ezek a költségek típusai szerint lehetnek
előkalkulációk, bérjegyzékek, megbízási szerződések, önköltségszámítási szabályzat alapján
készített kalkulációk, árajánlatok. Árajánlatos tételek esetén legalább kettő (elfogadott és
elutasított), azonos tartalmú árajánlat benyújtása szükséges.”
4.) A Közlemény „V. A közlemény kapcsolódó mellékletei és a benyújtandó dokumentumok
listája” című fejezet az alábbiakkal egészül ki:
„- Erdőgazdálkodó és erdészeti szaporítóanyag termelő ügyfelek esetén a csekély összegű (de
minimis) támogatások vonatkozásában az 56/2014. (IV.11.) számú MVH közlemény alapján
érintett ügyfeleknek a támogatási kérelem mellett be kell nyújtaniuk a G2000-01 - Nyilatkozat
a csekély összegű támogatások igényléséhez az "egy és ugyanazon vállalkozás" minőségről és
az alkalmazott üzleti évről elnevezésű formanyomtatványt is.”
5.) A Közlemény „V. A közlemény kapcsolódó mellékletei és a benyújtandó dokumentumok
listája” elnevezésű fejezet „További benyújtandó dokumentumok” bekezdés alatt
szereplő szöveg az alábbiakkal egészül ki:
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„- A „Bemutató üzem projektterv jóváhagyása” tárgyú, a NAKVI által kiállított dokumentum.
- A tervezett bemutató üzemi programok költségeinek alátámasztására szolgáló
dokumentumok”
6.) A Közlemény „VI. Kapcsolódó jogszabályok” elnevezésű fejezete az alábbiak szerint
módosul:
„A Bizottság 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikkének a
de minimis támogatásokra való alkalmazásáról;” szövegrész helyébe:
„Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet a mezőgazdasági és az általános csekély összegű (de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról;” szövegrész kerül.
Jelen közlemény hatálybalépésével a 152/2013. (VIII. 22.) számú MVH közleményben a
változtatások átvezetésre kerültek, tehát az eredeti közlemény már a rendeletmódosítással
megállapított új rendelkezéseket tartalmazza.

III. A közlemény kapcsolódó mellékletei
1. számú melléklet: 56/2014. (IV.11.) számú MVH Közlemény (de minimis nyilatkozat)
2. számú melléklet: G2000-01 számú nyomtatvány
3. számú melléklet: Kitöltési útmutató a de minimis nyilatkozathoz
IV. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 152/2013. (VIII.22.)
MVH Közleményt módosító 187/2013. (XI.29.) számú és a 47/2014. (III.27.) számú MVH
Közlemények hatályukat vesztik.
A Közlemény jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
További
információk
megtalálhatóak
a
Vidékfejlesztési
Minisztérium
(http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium), valamint az MVH honlapján
(www.mvh.gov.hu), illetve tájékoztatás kérhető az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen
vagy személyesen, illetve telefonon az MVH központ és a regionális illetékességű megyei
kirendeltségek ügyfélszolgálatán.
Amennyiben e közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés
merül fel, úgy minden esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2014. május 8.

Palkovics Péter
elnök
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