VP VÉDETT ŐSHONOS ÉS VESZÉLYEZTETETT MEZŐGAZDASÁGI
ÁLLATFAJTÁK GENETIKAI ÁLLOMÁNYÁNAK EX SITU VAGY IN VITRO
MEGŐRZÉSE, TOVÁBBÁ A GENETIKAI BESZŰKÜLÉST MEGELŐZŐ
TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA TÁJÉKOZTATÓ 2019
1. Vonatkozó rendelkezések:
Az igényelt támogatásra vonatkozó általános és a támogatás igénybevételének részletes
feltételeit meghatározó hatályos jogszabályok, a Pályázati Felhívás (továbbiakban:
Felhívás), az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (továbbiakban: ÁÚF), valamint az
Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF). A Felhívás kódszáma: VP410.2.1.2-17. A Felhívás, annak mellékletei, valamint az ÁÚF és ÁSZF elérhetők a
https://www.palyazat.gov.hu/vp4-10212-17-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgillatfajtk-genetikai-llomnynak-ex-situ-vagy-in-vitro-megrzse-tovbb-a-genetikai-beszklstmegelz-tancsadi-tevkenysgek-tmogatsa-1 honlapon.
2. A támogatás célja: a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági
állatfajták genetikai anyagának (sperma, embrió vagy petesejt) begyűjtése, mélyhűtve
történő tárolásra előkészítése, laboratóriumi körülmények közötti tárolása mélyhűtéses
eljárással, genetikai vizsgálatok elvégzése, továbbá a védett őshonos és veszélyeztetett
helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták (kivéve baromfifélék) apaállatainak, ill.
apaállat jelöltjeinek (a továbbiakban: tenyészállat) az eredeti tartási-, takarmányozási
feltételektől eltérő módon, ex situ környezetben történő megőrzése, valamint a védett
őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzését segítő
tenyésztési-, génmegőrzési feladatok ismertetése a tenyésztőkkel, szaktanácsadás a
végrehajtásban, a hasznosítási feltételek megteremtésének elősegítése.
3. A támogatás jellege:
Vissza nem térítendő, normatív támogatás.
4. A támogatás mértéke:
Az egyes célterületekre vonatkozóan a támogatás minimális mértékét, összegét a Felhívás
5.3 fejezete tartalmazza.
A Felhívás 1.2 pontja szerint az összes rendelkezésre álló keret: 3,83 milliárd Ft
5. Kifizetési kérelem benyújtására jogosult:




támogatói okirattal rendelkezik, vagy
támogatási kérelmet nyújtott be, de támogatási döntés még nem született, vagy
nem vált hatályossá (pl.: a támogatási kérelem még nincs elbírálva, a támogatói
okirat ellen benyújtott kifogás még nincs elbírálva), vagy
kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel,
de hatályos támogatási döntéssel még nem rendelkezik (pl.: a kötelezettség
átvállalási kérelem még nincs elbírálva, vagy a kötelezettségátadás kapcsán
benyújtott kifogás még nincs elbírálva).

Utóbbi két esetben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési igénylést benyújtani.
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6. A támogatásra az a termelő jogosult, aki/amely:
- betartja a Felhívás 3.4 fejezet 3.4.1 alfejezet I. pontjában foglaltakat,
- továbbá ex situ génmegőrzés esetén betartja az alábbi rendeletekben foglalt
szabályokat:








110/2013. (IV. 9) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról,
99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről,
valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről,
83/2015. (XII. 16.) FM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről,
129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag
behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól,
a 93/2008. (VII. 24.) FVM rendelet a védett őshonos állatfajták genetikai
fenntartásának rendjéről,
182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről,
119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel
kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről.

7. Csatolandó mellékletek
A genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenység esetén a kifizetési igényléshez
mellékelni kell a Felhívás 7. számú mellékletének megfelelő munkanaplókat.
A tanácsadó/k személyében bekövetkezett változás, vagy a munkaszerződés(ek)ben,
megbízási szerződés(ek)ben, munkaköri- vagy feladat leírás(ok)ban történt módosítás
esetében a kifizetési igényléshez mellékelni kell a módosításokat alátámasztó okiratokat
(új szerződést, módosított munkaköri- vagy feladatleírást).
8. Adatváltozás bejelentése
Adatváltozás keretén belül a módosítás, pontosítás, adott évi kifizetési igénylés egy részének
vagy egészének visszavonása, illetve vis maior bejelentés csak elektronikusan (W0192 vagy
W0193) tölthető ki és nyújtható be!
Módosítás:
 2019. május 31-ig szankciómentesen, június 1-től június 9-ig (munkaszüneti és
ünnepnapra tekintettel: június 11.) pedig 1%-os késési szankcióval lehet a már
benyújtott kifizetési igénylést módosítani.
 A módosítás rendelkezésére álló határidő utolsó napja: 2019. június 11.
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
 olyan irányú adatváltoztatás, amelyhez nem társul magasabb kifizetési igény felé
történő növelés.
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9. Kifizetés:
In vitro génmegőrzés esetén a támogatás folyósításának alapját az adott évi kifizetési
igénylésben szereplő
a) az előző gazdálkodási évben, az egyes fajok ENAR, valamint a Baromfi Információs
Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007. (X. 18.) FVM
rendeletnek, az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő nyilvántartásban
meglévő,
b) az Kincstár által leigazolt, jóváhagyott,
c) a támogatás jogosultsági feltételeinek és előírásainak megfelelő egyedek mintái
képezik.
Ex situ génmegőrzés esetén a támogatás folyósításának alapját az adott évi kifizetési
igénylésben szereplő
a) az előző gazdálkodási évben, az egyes fajok ENAR, valamint a 120/2007. (X. 18.)
FVM rendeletnek, az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő nyilvántartásban
meglévő,
b) a Kincstár által leigazolt, jóváhagyott,
c) a támogatás jogosultsági feltételeinek és előírásainak megfelelő tenyészállatok képezik.
A genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenység esetén a támogatás
folyósításának alapját az adott évi kifizetési igénylésben szereplő, a Kincstár által
leigazolt és jóváhagyott tanácsadói tevékenységgel érintett hónapok száma képezi.
A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés
benyújtási évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank által rögzített árfolyamon
kerül meghatározásra.
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