A Magyar Államkincstár
67/2020. (VII. 7.) számú
KÖZLEMÉNYE
az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM
rendelet szerinti támogatás igénybevételének feltételeiről szóló
19/2020. (III. 26.) számú Magyar Államkincstár Közlemény módosításáról
I.

A módosítás indoka

Az egyes szőlő-bor ágazati agrártámogatásokkal összefüggő rendeletek módosításáról szóló
34/2020. (VI. 29.) AM rendelet módosította az Európai Unió területén történő borpromóció
támogatásáról szóló 2/2020. (II. 28.) AM rendeletet (a továbbiakban: Rendelet), ezért
szükségessé vált az Európai Unió területén történő borpromóció támogatásáról szóló 2/2020.
(II. 28.) AM rendelet szerinti támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 19/2020. (III. 26.)
számú Magyar Államkincstár Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) változásokkal érintett
részeinek módosítása.
II. Módosuló rendelkezések
1) A Közlemény „IV. A program megvalósítása és az akciók bejelentése” című fejezet első
bekezdésében a „, valamint az akció megvalósításának költségéről” szövegrész törlésre
kerül.
2) A Közlemény „IV. A program megvalósítása és az akciók bejelentése” című fejezetében az

„A kérelmező a program megvalósítását a programjavaslat jóváhagyásáról szóló döntés
meghozatalát megelőzően, de legkorábban 2020. március 12. napján kezdheti meg. Ha ezen
előzetes megvalósítás a jóváhagyásról szóló döntéstől eltér, az eltérés következményeit a
kérelmező viseli. A kérelmezőnek az akcióbejelentőt ebben az esetben is meg kell küldenie a
Kincstár részére.”
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

„A kérelmező a program megvalósítását a programjavaslat jóváhagyásáról szóló döntés
meghozatalát megelőzően, de legkorábban a programjavaslat benyújtásának napján (a
benyújtás napjának lehetséges legkorábbi dátuma: az első benyújtási időszak tekintetében
2020. március 12., a második benyújtási időszak tekintetében 2020. október 19.) kezdheti
meg. Ha ezen előzetes megvalósítás a jóváhagyásról szóló döntéstől eltér, az eltérés
következményeit a kérelmező viseli. A kérelmezőnek az akcióbejelentőt ebben az esetben is
meg kell küldenie a Kincstár részére.”
3) A Közlemény „V. A kifizetési kérelem benyújtása” című fejezete az alábbi, hetedik
bekezdéssel egészül ki:
„A kifizetési kérelemben az adott időszakban befejezett akciókhoz kapcsolódó költségek
számolhatók el. A kifizetési kérelemben érintett akciók vonatkozásában további költség más
kifizetési kérelemben nem számolható el.”
4) A Közlemény „V. A kifizetési kérelem benyújtása” című fejezetének „Éves kifizetési
kérelem” alfejezete helyébe, az alábbi alfejezet lép:
1

„Az éves kifizetési kérelem benyújtása
Az éves kifizetési kérelem
a) a program megvalósításának kezdetétől 2020. június 30-ig felmerült költségek
vonatkozásában 2020. augusztus 3. 00:00:00 órától augusztus 17. 23:59:59 óráig;
b) a 2020. július 1. és 2021. június 30. között felmerült költségek vonatkozásában
2021. július 1. 00:00:00 órától július 15. 23:59:59 óráig;
c) a 2021. július 1. és 2022. június 30. között felmerült költségek vonatkozásában
2022. július 1. 00:00:00 órától július 15. 23:59:59 óráig;;
d) a 2022. július 1. és 2023. június 30. között felmerült költségek vonatkozásában
2023. július 1. 00:00:00 órától július 15. 23:59:59 óráig;
nyújtható be.”
5) A Közlemény „VI. A kifizetési kérelem módosítása” című fejezetének teljes szövege
helyébe, az alábbi szöveg kerül:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy az éves kifizetési kérelem a benyújtásra nyitva álló időszak
utolsó napjáig, az évközi kifizetési kérelem a benyújtást követő tíz napig – az elektronikus
űrlapkitöltő felületen keresztül – módosítható.
A módosításra nincs külön elektronikus nyomtatvány, hanem az a már benyújtott kifizetési
kérelem nyomtatvány újbóli megnyitásával, az azokban megadott adatok javításával tehető
meg.
A Kincstár minden, a benyújtási időszakban az elektronikus felületen megtett javítást, illetve
módosítást a kérelem módosításaként kezel. Módosítás esetén a Kincstár minden esetben az
utolsóként beadott kérelem adatait veszi figyelembe, és az alapján hozza meg a döntést. A
kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.”
III. A közlemény hatálya
Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.
Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között eltérés merül fel, abban az
esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
IV. További információ
Az intézkedéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak a Kincstár honlapján
(https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/), a „Támogatások / EU Belpiaci Intézkedések /
Egyéb / Borok promóciója az Európai Unió területén” cím alatt, továbbá tájékoztatás kérhető
az mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu vagy a borpromocio@allamkincstar.gov.hu email címen.
Budapest, 2020. július 7.

dr. Kondra Laura
mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatásokért felelős elnökhelyettes

2

