Új fejlesztési támogatásokra adható be pályázat

Megjelent a tanyafejlesztési program feltételeiről szóló 62/2012. (VI.
29.) VM rendelet. Az elızı évhez hasonlóan az idén, 2012-ben is két célterületre
nyerhetı el vissza nem térítendı támogatás.
A támogatás igénybe vehetı:
- a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megırzését és fejlesztését célzó települési és
térségi fejlesztésekhez (1. célterület), valamint
- a tanyák és az alföldi tanyás térségek megırzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok
fejlesztéséhez (2. célterület).
A 2. célterületre pályázatot mezıgazdasági tevékenységet végzı ıstermelı, egyéni
vállalkozó vagy családi gazdálkodó nyújthat be amennyiben:
• lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint 2012. január 1-jét megelızı
idıponttól kezdve életvitelszerően – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját,
vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja,
vagy egyenes ági felmenıje, vagy a családi gazdaság valamely tagjának
tulajdonában lévı tanyán él,
• a tanyagazdaságban mezıgazdasági tevékenységet folytat, és
• a 2011. évi összes bevételének legalább 50%-a mezıgazdasági tevékenységbıl
származik és 2011-ben a mezıgazdasági tevékenységbıl származó bevétele
(árbevétel + mg támogatások!) nem haladta meg a nettó ötmillió forintot.
Az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 75%-a igényelhetı. A támogatás (2.
célterület) agrár de minimis támogatásnak minısül, tehát az elızı két évben igénybevett
agrár de minimis támogatásokkal együtt sem haladhatja meg a 7 500 €-t.
A pár napon belül közzétételre kerülı pályázati felhívásban megadott határidıig és módon
kell majd a pályázatokat benyújtani.

A kis gazdaságok pályázhatnak a GAZDANet program kertében
internetkapcsolatra alkalmas számítógépre a 60/2012. (VI. 28.) VM rendeletben foglaltaknak
megfelelıen.
A program a legkisebb, 0-4 EUME üzemmérető (2012.01.01-08.31. közötti adatokkal
számolva) termelıknek segít a gazdálkodást és az ügyintézést megkönnyítı, internethozzáférésre alkalmas számítógép beszerzésében. Egy jelentkezı maximum 90 ezer forintos
támogatást kaphat.
A kérelmeket szeptember 1-30. között lehet beadni a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz (MVH).
A támogatás mértéke az elszámolható kiadások 40%-a, fiatal gazdáknak 50%-a. Az igényelt
gépeket a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI)
munkatársai adják át a nyertes pályázóknak legkésıbb 2013. március 31-ig.
A számítógépet 5 évig fenn kell tartani, rendszeresen használni kell az MVH-val és a
NAKVI-val való kapcsolattartásra, ügyintézésre, és el kell végezni egy egyhetes számítógépes
tanfolyamot. A képzés költsége a szakképzésre fordítható támogatásból visszaigényelhetı.

A 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet alapján negyedik alkalommal nyílik
lehetőség az állattartó telepek korszerűsítéséhez támogatásra
pályázni.
Vissza nem térítendı támogatás vehetı igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó telepére
vonatkozóan:

• az állattartó telepen képzıdı trágya kezelését, tárolását, felhasználását szolgáló épített
és beépített technológiai és infrastruktúra-beruházás megvalósítására
• az állati férıhelyek kialakítását, az állattartás és az állatszállítás minıségének javítását
szolgáló épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás megvalósítására
• jó minıségő takarmány elıállítását, felhasználását, valamint a takarmányminıség
megırzését biztosító épített és beépített technológia és infrastruktúra-beruházás
megvalósítására
• az állattartási tevékenységhez kapcsolódó munkafolyamatok elvégzésének minıségét
javító épített és beépített technológia beruházások megvalósítására
• a telepi állat-egészségügyi helyzetet, és a nyomon követhetıséget javító, az
állatbetegségek kialakulását és terjedését megelızı épített és beépített technológia
beruházások megvalósítására
Támogatható állatfajok: szarvasmarha, lófélék (ló, szamár, öszvér), sertés, juh és kecske,
baromfi (pl. házityúk, pulyka, kacsa, lúd, gyöngytyúk) és egyéb madárfajok (galamb,
strucc, emu), házi nyúl, méh.
Támogatás mértéke a rendelet szerint elszámolható kiadás 40 %-a, KAT-területen vagy
NATURA 2000 területen megvalósuló beruházás vagy fiatal mezıgazdasági termelı
igénylı esetén 50 %, az utóbbi két feltétel együttes fennállása esetén 60%.
A telepi infrastruktúra fejlesztésére elszámolt kiadás nem haladhatja meg a 30 %-ot, az
egyéb költségek megvalósítási helyenként 12 %-ot és a támogatási határozatban összesen
10 millió Ft-ot.
A támogatási kérelmet 2012. augusztus 1. és 2012. augusztus 31. között lehet
benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes megyei
kirendeltségére.
A fentiek csak a legfontosabb tudnivalókat tartalmazzák ezért támogatások igénybe
vételét megelızıen minden esetben szükséges a jogcímrendeletek további részletes
feltételei és az EMVA támogatások igénybevételének általános feltételei alapos
tanulmányozása szükség szerint tanácsadó igénybevétele mellett..
A tervezés során vegyék figyelembe, hogy a támogatások utó finanszírozásúak azt a
kifizetési kérelemmel együtt benyújtott kifizetett számlák alapján késıbb utalja az MVH.
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