VP TEJÁGAZAT SZERKEZETÁTALAKÍTÁSÁT KÍSÉRŐ ÁLLATJÓLÉTI
TÁMOGATÁS- KISKÉRŐDZŐ TÁJÉKOZTATÓ 2021
1. Vonatkozó rendelkezések:
Az igényelt támogatásra vonatkozó általános, valamint a támogatás igénybevételének
részletes feltételeit meghatározóhatályos jogszabályok, a vonatkozó pályázati felhívás (a
továbbiakban: Felhívás), az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF),
továbbá az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF). A hatályos
Felhívás, annak mellékletei, valamint az ÁÚF és ÁSZF elérhetők a
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-1411-18-a-tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjltitmogats-# linken.
2. A támogatás célja: az állattartás fejlesztése azáltal, hogy a gazdálkodók az állatok javát
szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírások teljesítése során támogatás
formájában kompenzációt kapnak a megnövekedett kiadásokra való tekintettel. A
mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.
31.) FVM rendelet előírásain túlmutató, a tejágazat számára kialakított állatjóléti
követelmények megteremtése, melyek a fogyasztói igények változásához igazodva
kerültek megállapításra. Az állatjóléti intézkedés egy újabb ösztönző elem a tejágazat
hatékonyságának további növelésére.
3. Támogatási év:
2020. január 1. - 2020. december 31.
4. A támogatás jellege:
Vissza nem térítendő, normatív támogatás
5. A támogatás mértéke:
Támogatott egyedlétszám alapján kerül meghatározásra.
A Felhívás 1.2. pontja alapján az összes rendelkezésre álló keret: 0,68 milliárd Ft.
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A tranzakciós költségek megtérítésének mértéke 3 eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év
átalányköltség.
6.

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatra nyújtható be:
 A Felhívás 4. számú melléklete szerinti tejhasznosítású juh és kecskefajták;
 a támogatási évben (2020. január 1. - 2020. december 31.) a kérelmező tenyészetében
megfordult az állategyed

7. A támogatásra az a termelő jogosult, aki:
 betartja a Felhívás 3.4.1 pontjában foglaltakat;
Felhívom a figyelmét arra, hogy kifizetési igénylést az is benyújthat, aki a kifizetési
igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a támogatási
kérelme szerinti tevékenységet a Felhívás 3.5.1.(A projekt megkezdése) pontja alapján
elvégezte és a Felhívás 3.4.2.(Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások) pontjának
megfelel.
8. Kifizetési igénylés benyújtására jogosult, aki:
 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.


betartja az alábbi rendeletekben foglalt szabályokat:
- 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.
9. Kifizetés:
A támogatás folyósításának alapja a kifizetési igénylésben szereplő, a támogatási évben az
ENAR nyilvántartásban szereplő, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
által leigazolt és a támogatási jogosultságoknak megfelelő állategyedek alapján
megállapított állategység.
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.

