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1. Vonatkozó rendelkezések:
Az igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes
feltételeit meghatározó hatályos jogszabályok, a pályázati felhívás, az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁUF), valamint az Általános Szerződési Feltételek (a
továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák. A Felhívás, annak mellékletei, valamint az ÁÚF és ÁSZF
elérhetők a https://www.palyazat.gov.hu/vp4-4422-16-vzvdelmi-cl-nem-termel-beruhzsokvzvdelmi-s-vizes-lhely-ltrehozsa-fejlesztse honlapon.
2. A támogatás célja:
Jelen felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti
víztesteket érő terhelések, szennyezések csökkentése, megakadályozása, mind az
éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás megőrzése,
mind a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából.
A beruházások a természeti erőforrásokra, természeti környezetre pozitív hatásúak,
csökkentik a felszíni vizeket érő eróziós, deflációs hatásokat, mérséklik a kijuttatott anyagok
lemosódását, mozaikosabb terület kialakítását eredményezik, valamint az aszály-érzékenység
csökkentését szolgálják. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek
támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. A jelen felhívás célcsoportjába
azok az aktív mezőgazdasági termelők tartoznak, akiknek fejlesztési eredményei ökológiai,
környezetvédelmi célokat szolgálnak.

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 jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl: nem
elbírált 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.

-

Minimális tábla méret 0,25 ha.

-

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

-

A projektnek meg kell felelnie a felhívás törzsszövegében, mellékleteiben, illetve az
ÁÚF című dokumentumban foglalt feltételeknek.
Gazdálkodási Naplóval kapcsolatos kötelezettségek:

-

A támogatást igénylő a támogatással érintett terület vonatkozásában a fenntartási
időszak végéig papír alapon vagy elektronikus úton köteles a termeléshez kötött
közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM
rendelet 8. számú mellékletében található ”Gazdálkodási Napló” következő lapjainak
vezetésére: Főlap, GN-01, GN-02, GN-03, GN-06, GN-07, GN-08, GN-10, GN-11,
GN-13, GN-14, GN-18.

-

A Gazdálkodási Napló eredeti példányát – amely lehet papír formátumú, illetve
elektronikus alapú - legalább 2027. december 31-ig meg kell őrizni.

-

A támogatást igénylőnek a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a
Gazdálkodási Napló ellenőrzését, valamint az abban szereplő adatok alátámasztására
szolgáló számlák és bizonylatok ellenőrzését.

-

Az elvégzett műveletekhez kapcsolódó számlákat, bizonylatokat a támogatási igénylő
köteles megőrizni legalább 2027. december 31-ig.

-

A támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó Gazdálkodási Napló
adattartalmát adott évet követő év január 1. és január 31. között az adott évre
vonatkozóan aktuális elektronikus nyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun
keresztül benyújtani a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban:
NÉBIH). A Gazdálkodási Napló adattartalmának benyújtása vonatkozásában
hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.

Jogosultsági kritériumok:
-

Támogatásra csak aktív mezőgazdasági termelő jogosult.

-

Jogszerű földhasználónak kell lenni a támogatási kérelem benyújtásától legalább a
kötelezettségvállalási időszak végéig.

-

Legkisebb támogatható mezőgazdasági tábla mérete 0,25 ha.

-

Szántó és gyep hasznosítású területre igényelhető támogatás.

-

A telepítésnek/létesítésnek újonnan kell megvalósulnia.

-

Célterületek közötti váltás nem lehetséges.

Kötelezettségátadás:
-

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

-

A kötelezettségvállalási időszak folyamán a 2019. év vonatkozásában a kötelezettség
átadásra vonatkozó kérelem beadási határidő: 2018. december 31.

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 2018. év vonatkozásában a visszavonásra
vonatkozó kérelem beadási határidő: 2017. december 29. volt.

-

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

Kötelezettségvállalások:
-

Környezeti hatástanulmányt kell készíteni amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet alapján az indokolt. A környezeti hatástanulmányt és az elfogadásáról
szóló határozatot a kifizetési igényléshez szükséges mellékelni.

Kötelezettségvállalás kezdete:
-

A támogatói okirat hatályba lépésétől a fenntartási időszak végéig terjedő
időintervallum.

-

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

Projekt végrehajtásának határideje:
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követően legfeljebb 24 hónap áll
rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi
tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek
mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai

teljesítésének a napja minősül. A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó
részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.2. pontja tartalmazza. A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos
pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai
befejezését követő első kifizetési igénylés benyújtási időszak utolsó napja. Az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt megvalósítása akkor
tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a
kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó
kifizetési igénylését a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

Fenntartási időszak:
A projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig terjedő időszak, amely során a
kedvezményezettnek fenntartási kötelezettsége van. A támogatást igénylő a projekt pénzügyi
befejezésétől számított 3 évig a Pályázati Felhívás 3.4.1.1. fejezetben foglaltak terhe mellett
vállalja, hogy a projektet a felhívásban foglalt feltételeknek megfelelően fenntartja.
Kifizetés igénylés:
-

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

-

A 2018. évi EK keretében azok az ügyfelek is nyújthatnak be kifizetési igénylést,
akik még nem rendelkeznek jogerős támogatói okirattal (az előzetes helyszíni
szemle jegyzőkönyvét kézhez vették és a beruházást saját felelősségre
megvalósították).

-

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

-

Bármely VP NTB poligonra igényelhet a 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

-

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

-

Az ÁÚF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok
szerint nem ítélhető meg támogatás a következő támogatást igénylő részére:
1. aki, vagy amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a
felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
2. aki, vagy amely a felhívás keretében ugyanazon tevékenységért nyújtott
támogatásra ugyanazon terület vonatkozásában már részesült támogatásban, illetve
Támogatói Okirattal rendelkezik.

-

-

-

-

Különösen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kettős finanszírozás elkerülése érdekében
azok a kedvezményezettek:
akiknek a Vidékfejlesztési Program VP4-16.5.1-17 A fenntarthatóságot célzó
tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései intézkedésben
meghatározott tevékenységei támogatásban részesülnek, ugyanazon tevékenységért
nyújtott támogatásra ugyanazon terület vonatkozásában jelen művelet keretében nem
jogosultak.
akik a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 150/2012. (XII.28.)
VM rendelet alapján támogatásban részesülnek, ugyanazon tevékenységért nyújtott
támogatásra ugyanazon terület vonatkozásában jelen művelet keretében nem
jogosultak.
akiknek a Vidékfejlesztési Program VP4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő
beruházások intézkedésben meghatározott tevékenységei támogatásban részesülnek,
ugyanazon tevékenységért nyújtott támogatásra, ugyanazon terület vonatkozásában
jelen művelet keretében nem jogosultak.
akik a támogatással érintett terület vonatkozásában a KEHOP-4.1.0. számú
felhívásban meghatározott tevékenységei támogatásban részesülnek, ugyanazon
tevékenységért nyújtott támogatásra ugyanazon terület vonatkozásában jelen művelet
keretében nem jogosultak.

VP-NTB Vízvédelmi célú beruházások célterület sajátosságok
-

Legkisebb támogatható terület 0,25 ha

- Hasznosítási kód: VIZ01
- a támogatási kérelemben igényelt poligonra lehet kifizetési igénylést benyújtani
4. Adatváltozás bejelentés az VP–NTB Vízvédelmi célú beruházások esetében:
Adatváltozás keretén belül a módosítás, pontosítás, adott évi kifizetési igénylés egy
részének vagy egészének visszavonása, vis maior csak elektronikusan tölthető ki és
nyújtható be!
Módosítás:
-



A már 2018. május 15-ig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül
2018. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani
2018. június 1. és június 11. közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan a
támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 2018. június 11. után
benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre
(technikailag át sem vezethetőek).
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

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.

