TERMELÉSHEZ KÖTÖTT HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁS
TÁJÉKOZTATÓ 2017
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: 4,491 millió euró
5. Benyújtási időszak
Benyújtási határidő: 2017. május 15.
A támogatás kizárólag a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon található elektronikus
kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
nyújtható be az egységes kérelem kitöltő felületen keresztül.
A kérelem május 15-ét követő további 25 naptári napig, 2017. június 9. napjáig nyújtható
be, illetve a már benyújtott kérelem 2017. június 9. napjáig módosítható, de mindkét előbbi
esetben a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül.
6.

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatra nyújtható be:


háziasított szarvasmarhaféle (szarvasmarha és házi bivaly (Bubalus domesticus) fajú);

 hímivarú;
 2016. április 1. és 2017. március 31. között vágóhídon levágták (kivéve a klinikai
tünetek miatti elkülönített vágást), vagy élő állatként Európai Unión kívüli harmadik
országba exportálták vagy másik európai uniós tagállamba szállították (együttesen
export) állattartó, mesterséges termékenyítő állomás, rakodó állomás vagy gyűjtő
állomás típusú tenyészetből;
 a vágás (kivéve a klinikai tünetek miatti elkülönített vágás) vagy export napján 9
hónapos vagy annál idősebb.
7. A támogatásra az a termelő jogosult:


aki/amely a tárgyévben legkésőbb június 9-ig támogatási kérelmet nyújt be;



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



tárgyévben az egységes kérelem badására nyitva álló határidő utolsó napján 1 hektár
minimális SAPS jogosult területtel, vagy adott naptári évben igényelt vagy kapott,
állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak
összege meghaladja a 100 euró értéket;
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aki/amely a kérelmezett állatokat a tenyészetéből történő kikerülése előtt közvetlenül
legalább két hónapig tartotta;



aki/amely legkésőbb a birtokon tarás megkezdésének első napjáig gondoskodik a
tenyészetében lévő állatállományra vonatkozóan a szarvasmarha-fajok egyedeinek
jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló
99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet szerinti jelölésről és nyilvántartásról;



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



kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben;
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.

8. Kifizetés:
Az összes rendelkezésre álló támogatási keret, illetve a támogatható állategyedek
figyelembevételével megállapított támogatási összeg.
A támogatási összeg kifizetéséről a Kincstár a tárgyévet követő év június 30-ig intézkedik.
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