A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
…./2007. (…) FVM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és
kertészet korszerűsítéséhez 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. §
A támogatás célja a növénytermesztésben és a kertészetben a termelőtevékenység
folytatásához szükséges épületállomány fejlesztése, korszerű technológiák
alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében.
Fogalmak
2. §
(1) NATURA 2000 terület: 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet alapján a 115/2003.
(XI.13.) FVM rendeletben meghatározott mezőgazdasági parcella-azonosító
rendszerben (MePAR) lehatárolt terület;
(2) Kedvezőtlen adottságú terület: a 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke,
valamint 20. cikke alapján a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz kapcsolódó
települések megállapításáról szóló …/2007. (… ) FVM rendeletben meghatározott
terület.
A támogatott célterületek, a támogatás jellege
3.
(1) Támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:
a) a tárolás, szárítás, vetőmag-feldolgozás létesítményeinek és technológiai
berendezéseinek korszerűsítése;
b) a szabályozott légterű tároló, termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló
létesítmények és technológiai berendezések korszerűsítése;
c) a kertészeti termelés létesítményei és technológiai berendezéseinek
korszerűsítése;
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d) a telepen belüli infrastrukturális, szociális létesítmények, berendezések
korszerűsítése, különösen az üzem működtetését kiszolgáló infrastrukturális
létesítmények, szociális épület fejlesztésére, beszerzésére;
e) a gazdálkodási tevékenység informatikai hátterének fejlesztésére.
(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti célterületen a gazdálkodás bármely területét
kiszolgáló szoftver fejlesztésére és beszerzésére – kivéve a számítógépek önálló
működését lehetővé tévő alapszoftvereket – igénybe vehető a támogatás.
A támogatás mértéke
4. §
(1) Az igénybe vehető támogatás összege benyújtási időszakonként és
kérelmezőnként nem haladhatja meg a 200.000.000 Ft.
(2) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a.
(3) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 50%-a, ha
a) a kérelmező fiatal mezőgazdasági termelő, vagy
b) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul
meg.
(4) A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 60%-a, ha
a) a kérelmező fiatal mezőgazdasági termelő, és
b) a beruházás kedvezőtlen adottságú, vagy a NATURA 2000 területen valósul
meg,
A támogatás igénybevételének feltételei
5. §
(1) Támogatásra jogosult
a) a mezőgazdasági termelő, ha a TEÁOR szerinti 01.1. növénytermelés, vagy
01.3. vegyes gazdálkodás tevékenységet végez;
b) a zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek nemzeti szabályozásáról
szóló 60/2005.(VII.1.) FVM rendeletnek előzetesen, illetve véglegesen elismert
Zöldség-gyümölcs Termelői Értékesítő Szervezet (a továbbiakban: TÉSZ);
c) a termelői csoportokról szóló 81/2004.(V.5.) FVM rendelet szerint működő
termelői csoport.
(2) A támogatás a 3. §-ban foglalt célterületeken az alábbi tevékenységek
megvalósítására vehető igénybe:
a) a gépkatalógusban megjelölt gép és technológia beszerzése;
b) építés, épületgépészet-kialakítás, -felújítás és -korszerűsítés;
c) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló …/2007.
(….) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 27. §-ában meghatározott kiadások.
6. §
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(1) A mezőgazdasági termelő kérelmező akkor jogosult a támogatásra, ha
a) a mezőgazdasági tevékenységből származó éves nettó árbevételének aránya – a
kérelem benyújtását megelőző lezárt gazdasági évet tekintve – eléri, vagy meghaladja
az éves nettó árbevétel 50 %-át;
b) a beruházással érintett üzem mérete meghaladja az 5 EUME-t (a továbbiakban:
életképességi feltétel).
(2) Zöldség- vagy gyümölcstermesztéshez kapcsolódó beruházás esetében támogatás
akkor vehető igénybe, ha a kérelmező a támogatási kérelem benyújtásakor a Magyar
Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet tagja.
(3) A (1) bekezdés b) pontjában megfogalmazott feltétel nem vonatkozik az induló
vállalkozásra. Ha a kérelmező induló vállalkozás, akkor a kérelem benyújtásával
egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő
első teljes évben meg fog felelni a gazdasági életképesség kritériumának.
(4) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel nem vonatkozik tanüzemekre
és tangazdaságokra.
(5) A kérelmező köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében
szervezett kötelező képzésen részt venni az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt.
A kérelem benyújtása
7. §
(1) A támogatási kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt az MVH
honlapján keresztül elektronikus formában is be kell nyújtani.
(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) az 5 § (1) a pontja esetében az őstermelői igazolvány másolatát vagy az egyéni
vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát vagy a cégbíróság által
kiállított 30 napnál nem régebbi cégkivonatot;
b) 6. § (2) bekezdésben meghatározott művelet esetén a Magyar Zöldség-gyümölcs
Szakmaközi Szervezeti által kiállított tagsági igazolást;
c) az értékelési szempontokhoz a mellékletben meghatározott okiratokat,
(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 5. § (4) bekezdés a) pontja
szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást.
A kérelem elbírálása
8. §
A támogatási kérelmek bírálata pontrendszer alapján történik, amelyet a melléklet
tartalmaz.
Jogkövetkezmények
9. §
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(1) Ha a kérelmező a 6. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem
tesz eleget, akkor köteles a támogatás teljes összegét visszafizetni.
(2) Ha a kérelmező a 6. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségének
felszólítás ellenére sem tesz eleget, a támogatási döntéssel jóváhagyott összeget 20 %kal csökkenteni kell.
(3) Amennyiben a kérelmező a támogatási kérelemben vállalt munkavállalói
létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt,
akkor köteles a támogatási összegből – hiányzó foglalkoztatottanként évente – a
támogatási összeg 2%-át, de minimum 750.000 forintot visszafizetni.
(4) Amennyiben a kérelmező a pénzügyi tervben vállalt mutatótól 30%-ot
meghaladóan marad el, akkor a 30%-ot meghaladó csökkenésén túl
százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át vissza kell fizetni.
(5) Amennyiben a pontozó táblában nyilatkozattal alátámasztott pontozási
szempontok ellenőrzése során kiderül, hogy a kérelmező nem valós adatot
szolgáltatott, akkor az addig kifizetett támogatás jogosulatlan igénybevett
támogatásnak minősül és az ügyfél támogatáshoz való joga megszűnik.

Záró rendelkezés
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. §
Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Budapest, 2007. év (…) hó (…) napján
Gráf József
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
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Melléklet a …/2007. (... ...) FVM rendelethez
Értékelés
Értékelési szempont
megnevezése

Termelői csoport, TÉSZ tagság

A kérelmező ökoterméket állít
elő
A kérelmező tevékenységéhez
használ megújuló-, vagy
bioenergiát

Értékelés módja
(Ellenőrzés módja)

Értékeléshez rendelhető
maximális pontszám

Szakmai szempontok
Csatolni kell a termelői
csoport, TÉSZ igazolását
arról, hogy a kérelmező a
csoport tagja.
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Az ökológiai termékeket
minősítő szervezet igazolása a
rendszerben való részvételről.

8

Nyilatkozat

4

Összesen:

max. 16
Horizontális szempontok

Foglalkoztatottak száma
csökken

0

Meglévő foglalkoztatottak
számának szinten tartása
(legalább 1 fő)

4

Foglalkoztatottak számának
bővítése a fejlesztés hatására
Támogatás összege/új
munkahelyek száma
0-25.000.000 Ft/új
munkahely
25.000.001-50.000.000
Ft/új munkahely
50.000.001-75.000.000
Ft/új munkehely
75.000.001-100.000.000
Ft/új munkehely
100.000.001-125.000.000
Ft/új munkahely
125.000.001-150.000.000
Ft/új munkahely
150.000.001-175.000.000
Ft/új munkahely
175.000.001 Ft/új
munkahely felett

8
7
6
5
4
3
2
1

A projekt irányítója
rendelkezik felsőfokú
végzettséggel

Igazoló dokumentum másolata
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A projekt irányítója rendelkezik
középfokú végzettséggel

Igazoló dokumentum másolata
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6
A kérelmező részt vesz az
Nyilatkozat
agrárkörnyezetgazdálkodási
programban
A megvalósítás helye
a 28 leghátrányosabb
kistérségben van
a 48 hátrányos kistérségben
van
egyéb kistérségben van
Egyszerűsített üzleti terv
pontozása
Ha a kérelmező nem
természetes személy
A kérelmező legalább három
olyan nyilatkozatot csatol,
melyben az alkalmazottja
nyilatkozik arról, hogy roma

3

5
3
0
20

Nyilatkozat

3

A kérelmező legalább egy olyan
nyilatkozatot csatol, melyben az
Nyilatkozat
alkalmazottja nyilatkozik arról,
hogy roma

2

Nem csatol ilyen nyilatkozatot
A foglalkoztatottak számának
több, mint 50%-a nő
A foglalkoztatottak számának
20-50%-a nő
A foglalkoztatottak számának
kevesebb, mint 20%-a nő
Csökkent munkaképességű
foglalkoztatása
Ha a kérelmező természetes
személy
A kérelmező nő
A kérelmező roma származású
A kérelmező csökkent
munkaképességű
Összesen:

Nyilatkozat

0

Nyilatkozat

3

Nyilatkozat

2

Nyilatkozat

1

Nyilatkozat

2

Nyilatkozat

3
3

Nyilatkozat

2
max. 54

Üzleti terv pontozása
15 millió Ft támogatási érték felett kötelező benyújtani
Üzleti terv
Összesen:
Mindösszesen:

30
max. 30
max. 100

