.../2007. (...) FVM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok működéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi ... törvény (a
továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendelem el:

A támogatás célja
1. §
Az intézkedés célja a mezőgazdasági termelők termékeinek biztos piacra juttatása termelői
csoportok létrehozatalának, működtetésének és növekedésének támogatásával.
Fogalmak
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. termelői csoport: a termelői csoportokról 81/2004. (V.4.) FVM rendelet (továbbiakban: R.)
1. § a) pontjában meghatározott jogi személy,
2. éves értékesített termelés: a termelői csoport kérelem benyújtásának időpontjában hatályos
állapot szerinti tagjainak az adott naptári évre vonatkozó, bizonylattal igazolt - a termelői
csoport elismerését követően kizárólag a termelői csoport által történő felvásárlásból
származó - tárgyévi árbevételeinek összege az elismert termék vagy termékcsoport
vonatkozásában.
A támogatás mértéke
3. §.
(1) A támogatás mértéke első évben a támogatási, ezt követően a kifizetési kérelem
benyújtását megelőző évre vonatkozó éves értékesített termelés alapján a melléklet szerint
kerül kiszámításra.
(2) A támogatás átalányösszegű támogatás, mely éves részletekben, a 1698/2005/EK Tanácsi
rendelet 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott időszakban (továbbiakban: támogatási
időszak) vehető igénybe.
A támogatás igénybevételének feltételei
4. §
(1) A támogatás igénybevételére a kérelmező akkor jogosult, ha 2007. január 1. és 2013.
december 31. közötti időszakban a R. 9. § szerint elismerik, és a támogatási időszak alatt
elismerését nem vonják vissza.

(2) Nem jogosult támogatásra a dohány-, illetve a halászati ágazatban elismert termelői
csoport.
A támogatási és kifizetési kérelem benyújtása
5. §
(1) Támogatási kérelmet minden év augusztus 1-je és 31-e között lehet benyújtani az MVH
központi hivatalához. A támogatási kérelem egyben az első évre vonatkozó kifizetési
kérelemnek is minősül.
(2) A támogatási időszak második évétől kezdődően minden év június 1-je és 30-a között a
támogatásra jogosult termelői csoportnak a támogatási összeg igénylése érdekében kifizetési
kérelmet kell benyújtania az MVH központi hivatalához.
(3) A támogatási, illetve a kifizetési kérelem benyújtására rendszeresített formanyomtatványt
az MVH honlapján keresztül elektronikus formában is be kell nyújtani.
(4) A támogatási és a kifizetési kérelemhez mellékelni kell a termelői csoport által kiállított
összesítőt az éves értékesített termelés bizonylatairól.
A támogatási kérelem elbírálása
6. §
A támogatási kérelmeket az MVH a beérkezés sorrendjében bírálja el.
Jogkövetkezmények
7. §
Az elismerési okirat visszavonása esetén az adott évi támogatási összeg nem kerül kifizetésre,
és a már kifizetett tárgyévi támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minősül.
Záró rendelkezés
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet vonatkozásában nem kell alkalmazni az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló .../2007. (..) 10/A. § (2) bekezdését, 10/B. §-át,
Az Európai Unió jogának való megfelelés
7.§

Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 35. cikkének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.
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