EMVA FÁS SZÁRÚ ENERGIAÜLTETVÉNY TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015
Jogszabályi alap: 72/2007. (VII.27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről.
Azok az ügyfelek jogosultak kifizetési kérelem benyújtására, akik rendelkeznek a rendelet
alapján kiadott, jogerős helyt adó/részben helyt adó támogatási határozattal, és a beruházást
megvalósították.
Már csak azok az ügyfelek nyújthatnak be kifizetési kérelmet, akik csak ápolási költségeket
szeretnének elszámolni.
Amennyiben a jogcímben érintett ügyfél még nem nyújtott be utolsó kifizetési kérelmet
(nem zárta le a beruházását), azt a 2015. évben meg kell tennie!!!
A támogatási rendelet szerint a telepítés megvalósítására a támogatási határozat jogerőre
emelkedésétől számított 12 hónap áll rendelkezésre.
Utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő évben be kell
nyújtani.
A jogcím keretén belül csak: ENE02, ENE11, ENE16 hasznosítási kódú területek
támogathatók 2015 évben!
Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél szervezet nem áll csőd-, felszámolási,
végelszámolási eljárás alatt.
Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek a kifizetési kérelem elutasításra kerül, az ügyfél
támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minősül.
A kifizetési kérelemben meg kell adni az ültetvény határvonalait meghatározó, legalább 50
cm-es pontossággal felmért EOV koordinátákat, valamint be kell nyújtani az ügyfél
lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségre az általa és a készítő által
aláírt mérési jegyzőkönyv másolatát, melynek tartalmazni kell a kérelemmel érintett korszerű
ültetvények határvonalát jelző vázrajzot. Az egységes kérelem felületén, új táblák felvitele
esetén szabadkézi rajz nem fogadható el. A táblák határvonalait meghatározó EOV
koordinátapárokat kézi rögzítéssel, a koordináták feltöltésével, valamint SHP állomány
feltöltésével lehet megadni.
Elektronikus úton csatolandó, illetve postai úton beküldendő mellékletek:
-

Az egységes kérelem mellékleteit képező dokumentumokat, a benyújtás szabályait, a
benyújtás helyét jelen közlemény 11. számú melléklete tartalmazza.

Az ügyfelek már csak az Egységes kérelem keretében nyújthatnak be kifizetési kérelmet.
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