Tájékoztató
„A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in
situ megőrzése” című felhívás kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy a támogatás folyamatosságának biztosítása
érdekében az Agrárminisztérium a VP4-10.2.1.1-15 kódszámú, „A védett őshonos és
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése”
pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítását tervezi.
Hangsúlyozni szükséges, hogy az átmeneti időszakot érintő hazai részletszabályok kidolgozására
és a módosított pályázati felhívás megjelentetésére csak azt követően kerülhet sor, ha az
átmeneti időszak szabályait tartalmazó rendelet kihirdetésre került az Európai Unió hivatalos
lapjában.
Az Agrárminisztérium – egyebek mellett a 2021. évi felkészülés érdekében is – kiemelten
fontosnak tartja a gazdálkodók mielőbbi tájékoztatását, azonban a fentiekre tekintettel
jelenleg csupán a módosítással kapcsolatos előzetes tervek ismertetésére van lehetőség.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen tájékoztatás nem tekinthető végleges
álláspontnak, a pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítását
érintő (alábbiakban ismertetett) tervezett rendelkezések – az átmeneti időszakra
vonatkozó további információk ismeretében és az uniós jogszabályoknak való megfelelés
érdekében – változhatnak!
A pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának meghosszabbítására irányuló fontosabb
tervezett intézkedések az alábbiak:



-

Az átmeneti időszak hosszát illetően az Európai Unió intézményei között még
egyeztetések zajlanak, de a jelenlegi információk birtokában az IH a pályázati felhívás
kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbítását tervezi azon
pályázók esetében, akiknek 2020. december 31-ével járna le az öt éves
kötelezettségvállalási időszak.

-

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása önkéntes lesz, amelyről a
kedvezményezettek – a pályázati felhívás megjelenését követően, a felhívásban rögzített
időszak alatt – az Államkincstár által rendszeresített és az Államkincstár által közzétett
elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával
nyilatkozhatnak.

-

Azon támogatást igénylők nyújthatnak be nyilatkozatot a kötelezettségvállalási időszak
meghosszabbítására vonatkozóan, akik a nyilatkozat beadásának időpontjában részt
vesznek a programban (azaz ebben az időpontban állattartóként rendelkeznek a
felhívásban meghatározott, a támogatás alapjául szolgáló állattal/állatokkal) és
támogatási kérelmüket 2016-ban nyújtották be.

A módosított pályázati felhívásokat az IH csak azt követően hirdetheti meg, ha az Európai Bizottság által benyújtott, az Európai
Parlament és a Tanács rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági
Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a
228/2013/EU, a 229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő elosztása tekintetében történő
módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való
alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló rendelettervezetet az Európai Parlament és a Tanács megtárgyalta, majd
elfogadta és az kihirdetésre került az Európai Unió hivatalos lapjában.

-

A kedvezményezettek az alábbiak szerint nyilatkozhatnak:
 élnek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével a
teljes támogatott állatállományukra vonatkozóan, vagy
 nem kívánnak élni a kötelezettségvállalási időszak hosszabbításának
lehetőségével, így az ötödik év végén, 2020. december 31. napján befejezik a
kötelezettségek teljesítését.
A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására várhatóan tehát a teljes
támogatott állatállományuk vonatkozásában lesz lehetőség.

A felhívás módosítását az IH az alábbi elképzelések mentén tervezi:
-

A hosszabbítást választó kedvezményezettek esetében az eddig 5 éves
kötelezettségvállalásra szóló előírások 6 éves időszakra fognak vonatkozni
o Például a lófélék esetében szereplő előírást, miszerint a kötelezettségvállalási
időszak végéig, támogatott tenyészkancánként legalább egy, a lófélék
azonosításáról szóló kormányrendelet előírásai alapján azonosított csikó
törzskönyveztetése és az adatbázisba történő bejelentése megtörténjen, hosszabbítás esetén - 6 év alatt kell teljesíteni. Továbbá amennyiben nem
történik meg a támogatási időszak végéig támogatott tenyészkancánként
legalább 1 azonosított csikó törzskönyveztetése az adatbázisba bejelentéssel
együtt, úgy a támogatást igénylő az adott fajta tekintetében az utolsó, azaz a 6. évi
kifizetésre nem jogosult.
o Ugyanezen elv szerint, az aktuális állatállomány tartására a meghosszabbított
kötelezettség vállalási időszak végéig a gazdálkodó köteles a kieső
egyedeket/állományokat a jelenleg is érvényben lévő szabályok szerint pótolni, a
kiesés-pótlás tényét bejelenteni.

Végezetül ismételten felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelen tájékoztatóban szereplő
információk, így a hosszabbítást érintő tervezett szabályok kizárólag előzetes
tájékoztatás és a kedvezményezettek előzetes felkészülése érdekében kerültek
ismertetése, végleges álláspont megjelentetésére jogalap hiányában nincs lehetőség.
Kérjük, hogy a további, illetve későbbi információk érdekében kövessék figyelemmel a
www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!
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