TERMELÉSHEZ KÖTÖTT TEJHASZNÚ TEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁS
TÁJÉKOZTATÓ 2015
1. Vonatkozó rendelet: a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének
szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet (továbbiakban: Jogcímrendelet).
2. A támogatás célja: bizonyos érzékeny ágazatokban működő mezőgazdasági termelők
jövedelmének kiegészítése, munkaigényes mezőgazdasági ágazatokban a munkahelyek
megőrzése és új munkahelyek teremtése.
3. A támogatás jellege:
Vissza nem térítendő támogatás
4. A támogatás mértéke évente:
Támogatott egyedlétszám alapján kerül meghatározásra.
Összes rendelkezésre álló keret: 69 millió euró
5. Támogatási év:
2015. január 1- 2015. december 31.
6.

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatra nyújtható be:


tárgyév március 31-ikén a mezőgazdasági termelő tenyészetében van, azzal a
feltétellel, hogy másik tenyészetből nem március 31-én került átkötésre,



a támogatási kérelem benyújtásakor 24 hónapnál idősebb, legalább egyszer ellett
tejhasznú tehén,



megfelel az alábbi feltételek legalább egyikének:
o hivatalos tejtermelés-ellenőrzés alatt áll;
o az ENAR-ban tejhasznú fajtakódon szerepel;
o tartója megfelel a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés
feltételeiről szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak.

7. A támogatásra az a termelő jogosult:


aki/amely az előírt időszakban támogatási kérelmet nyújt be



aki/amely a kérelmén legalább 1 támogatható állatot jelent be;



aki/amely 24 hónapnál idősebb nőivarú, legalább egyszer ellett szarvasmarhát tart
tejtermelés céljából



akinek/amelynek
a
tenyészete(i)
igazoltan
gümőkor-,
leukózismentes(ek) (az állatorvosi igazolás kötelező melléklet!)



aki/amely gondoskodik a tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a
szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban:
szarvasmarha ENAR rendelet) szerinti jelölésről és nyilvántartásról;

1

brucellózis-

és



aki/amely a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR-ENAR) a kérelemben szereplő
támogatható állatok tenyészetének állattartójaként szerepel ügyfél-azonosító számának
feltüntetésével;



kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg ügyfélazonosító megállapítására alkalmas kérelmet nyújt be;
bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerinti minősítését a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, vagy
legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg bejelenti;





rendelkezik érvényes fizetési számlaszámmal, amely szerepel az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben;



ügyfél-azonosítója szerepel a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

8. Kifizetés:
Az összes rendelkezésre álló támogatási keret, illetve a támogatható állategyedek
számának figyelembe vételével megállapított támogatási összeg.
A támogatási összeg kifizetéséről az MVH a tárgyévet követő év június 30-ig intézkedik.
9. A támogatás igénybevételéhez szükséges igazolások:
Benyújtás: elektronikus úton az egységes kérelemhez csatoltan, vagy papír alapon postai
úton a lakóhely/székhely szerinti illetékes MVH kirendeltséghez
Benyújtási határidő: 2015. május 15.
Figyelemmel a 809/2014/EU bizottsági rendelet 15. cikkében és a 640/2014/EU bizottsági
rendelet 13. cikkében foglaltakra, az egységes kérelemhez csatolandó melléklet az említett
határidőt követően még 25 naptári napig (2015. június 9-ig) benyújtható.
–
–

Betegségmentességi igazolás: A kérelemhez csatolni kell a hatósági állatorvos vagy a
járási főállatorvos által kitöltött K0795 nyomtatvány másolatát, mely igazolja, hogy a
tenyészetben lévő állomány gümőkór-, brucellózis- és leukózismentes.
Kistermelői igazolás: Amennyiben a támogatást a mezőgazdasági termelő a 9/2015. (III.
13.) FM rendelet (3) bekezdés c) pontja szerint kistermelőként kívánja igénybe venni,
akkor a kérelemhez csatolni kell a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 2. melléklete szerinti
igazolás másolatát.
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