A Magyar Regionalis Nemzetisegi Fejlesztesi Intezet Lendva Alapszabalyanak (Nepujsag 48.sz.,
2016.12.1.) 1. cikkelye alapjan, az Intezet Tanacsanak 3. rendes ulesen, 2019. junius 6-an,

elfogadasra kerult az alabbi

SZABALYZAT
A mezogazdasag es a videk fenntartasarol es fejlesztesenek osztonzeserol azon
kozsegek teruleten, ahol a magyar oshonos nemzeti kozosseg el, a 2017-2020-as
tervezesi idoszakrol szolo szabalyzat modositasarol es kiegesziteserol

1.

cikkely

A mezogazdas^g es a videk fenntartasarol es fejlesztesenek osztonzesero"! azon kozsegek teruleten,
ahol a magyar oshonos nemzeti kozosseg el, a 2017-2020-as tervezesi idoszakrol szolo szabalyzat (a
tovabbiakban: Szabalyzat) 1. cikkelye szovege a kovetkezokeppen modosul:
Jelen szabalyzat rendelkezik azon kozsegek teruleten, ahol a magyar oshonos nemzeti kozosseg
el a mezogazdasag es a videk megorzesevel es fejlesztesevel kapcsolatos hasznalati teruletekrol,

feltetelekrol, a tamoga^sokkal osszefuggo es egyeb intezkedesekrol.
Jelen szabalyzat alapjan a tamogatasok az alabbi formaban oszthatok ki:
de minimis tamogatasok formajaban, a 2013. december 18-i, az Europai Unio mukodeser^I sz6I6
szerzodes 107. es 108. cikkenek a mez6gazdasagi cigazatban nyujtott de minimis tamogatasokra
valo alkalmazasarol szolo 1408/2013/EU rendelettel (HL L 352, 2013. 12. 24., 9-17. o.)
osszhangban, amelyet legutobb a Bizottsag (EU) 2019. februar 21-i, az Europai Unio
mukodeserol szol6 szerzodes 107. es 108. cikkenek a mezogazdas^gi agazatban nyujtott de
minimis tamogatasokra valo alkalmazasar^l szol6 1408/2013/EU rendelet modositasarol szolo
2019/316/EU rendeletevel (HL L 51., 2019.2.22., 1. o.) modosftot
tak (a tovabbiakban:

1408/2013/EU bizottsagi rendelet),
de minimis tamogatasok formajaban, a 2013. december 18-ai, 1407/2013 szamu (EU) Bizottsagi
Rendelet az Europai Unio mukodeserol szolo szerzodes 107. es 108. cikkenek a de minimis
tamogatasokra valo alkalmazasarol (UL L 352, 2013. 12. 24., 1-8. oldal, a tovabbiakban:

1407/2013 szamu (EU) Bizottsagi Rendelet, valamint
allami tamogatasok formajaban a 2014. junius 25-i, az Europai Unio mukodeserol szolo szerzodes
107. es 108. cikkenek alkalmazasaban a mezogazdasagi es az erdeszeti agazatban, valamint a

videki

tersegben

nyujtott

tamogatasok

bizonyos

kategoriainak

a

belso

piaccal

osszeegyeztethetonek nyilvanitasarol szolo 702/2014/EU rendelettel (HL L 193., 2014.7.1., 1. o.)
osszhangban, amelyet legutobb a Bizottsag 2019. februar 19-i,, az Europai Unio mukodeserol
szolo szerzodes 107. es 108. cikkenek alkalmazasaban a mezogazdasagi es az erdeszeti

agazatban, valamint a videki tersegben nyujtott tamogatasok bizonyos kategoriainak a bels6
piaccal osszeegyeztethetonek nyilvanitasarol szolo 702/2014/EU rendelet m6dosftasarol szolo
2019/89/EU rendeletevel (HL L 48., 2019.2.20., 1. o.) modositottak (a tovabbiakban:
702/2014/EU bizottsagi rendelet)."
2. cikkely
A 4. cikkely szovege vegehez a ,,tamogatott szolgaltatasok" keriil.
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3. cikkely
Az 5. cikkely szovege a kovetkezokeppen modosul:
J< jelen szabalyzatba foglalt fogalmak jelent6se:
(1) a ..tamogatas" minden olyan intezkedes, amely megfelel az Europai Unio mukodeserol szolo
szerzodes 107. cikkelyenek (1) bekezdeseben meghatarozott valamennyi feltetelnek (a
tovabbiakban: Szerzodes);
(2)

MKKV" azaz nmikro, kis- es kozepvallalkozas" az olyan vallalkozas, amely megfelel a

702/2014. szamu (EU) Bizottsagi Rendelet 1. mellekletebe foglalt kriteriumoknak;
(3) ..mezogazdasagi agazat" az osszes olyan vallalat, amely a mezogazdasagi termesztesben,

valamint a mezogazdasagi termekek feldolgozasaban es forgalmazasaban tevekenykedik;
(4) ..mezogazdasagi termekeknek" a Szerzodes I. mellekleteben feltiintetett termekek minosulnek,
kiveve az Europai Parlament es az Europai Tanacs 2013. december 11-i, a halaszati es

akvakultura-termekek piacanak kozos szervezeserol, az 1184/2006/EK, es az 1224/2009/EK
tanacsi rendelet modositasarol, valamint a 104/2000/EK tanacsi rendelet hatalyon kfvul
helyezeserol szolo 1379/2013/EU rendeletenek (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.), amelyet
legutobb az Europai Parlament es a Tanacs 2015. majus 20-i. a 850/98/EK, a 2187/2005/EK,
az 1967/2006/EK, az 1098/2007/EK, a 254/2002/EK, a 2347/2002/EK es az 1224/2009/EK
tanacsi rendeletnek, valamint az 1379/2013/EU es az 1380/2013/EU europai parlamenti es
tanacsi rendeletnek a kirakodasi kotelezettseg tekinteteben torteno modosftasarol, valamint az

1434/98/EK tanacsi rendelet hat^lyon kfvul helyezeser^I szblo 2015/812/EU rendeletevel (HL L
133., 2015.5.29., 1. o.) modosftottak, I. mellekleteben felsorolt halaszati es akvakultura-

termekeket;
(5) nels6dleges mezogazdasagi termeles": a termofold es az allattenyesztes Szerzodes I.

mellekleteben felsorolt termekeinek termelese az ilyen termekek jelleget megvaltoztato tovabbi
muveletek vegrehajtasa nelkul;
(6) ..mezogazdasagi termek feldolgozasa": mezogazdasagi termeken vegrehajtott barmely olyan
muvelet, amely eseteben a keletkezo termek szinten mezogazdas^gi termeknek minosul,

kiveve a mezogazdasagi uzemben vegzett, az allati vagy novenyi termek elso ertekesftesre valo
elokeszitesehez sziikseges tev6kenysegeket;
(7) ..mezogazdasagi termekek forgalmazasa" a mezogazdasagi termek er^
^kesitesi celu birtoklasa
vagy kiallitasa, megvetelre valo felkfnalasa, leszallitasa vagy egyeb modon torteno
forgalmazasa, kiveve az elsodleges termelo altal a viszonteladoknak vagy feldolgozoknak
torteno elso ertekesi'test es minden olyan tevekenyseget, amely a termeket az elso
ertekesitesre elokeszfti; az elsodleges termelo altali, a vegso fogyasztonak torteno ertekesites
akkor minosul mezogazdasagi termek forgalmazasanak, ha arra kulon erre a celra fenntartott

helyen kerul sor;
(8) ,,parasztgazdasag" az elsodleges mezogazdasagi termeleshez szukseges foldteriiletet,
letesitmenyeket es berendezeseket magaba foglalo egyseg;
(9) ..parasztgazdasag hordozoja" (a tovabbiakban: hordozo) az a jogi vagy termeszetes szemely,
aki a jelen szabalyzatba foglalt jogcfm alapjan, alanyi jogon vagy megbizas alapjan,
beadvanyokat nyujthat be a parasztgazdasag neveben;
(10) ntargyi eszkozok" foldterulethez, epiiletekhez, tizemekhez, gepekhez es berendezesekhez
kapcsolodo eszkozok;
(11) ..immaterialis eszkozok" szabadalmi jog, licenc, know-how vagy nem szabadalmaztatott muszaki

ismeretek megszerzese utjan megvalosulo technologiatranszferhez kotodo eszkozok;
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(12) a projekt vagy tevekenyseg megkezdese" vagy az epftesi munkalatok, illetve a tevekenysegek
tenyleges megkezdese, vagy a berendezesek megrendelesere vagy szolgaltatasok
igenybevetelere vonatkozo elso hatarozott kotelezettsegvallalas. Nem tekintendo a munkak
megkezdesenek a foldteriilet megvasar
iasa es az olyan elokeszito munka, mint az engedelyek
beszerzese es az elozetes megvalosithatosagi tanulmanyok keszftese;

(13) ,,nagyvallalatok" olyan vallalatok, amelyek nem felelnek meg a 702/2014. szamu (EU) Bizottsagi
Rendelet I. Mellekletebe foglaltaknak;
(14) ,,tamogatasi intenzitas" egy adott palyazat eseten, az adok es egyeb jarulekok levonasat
kovetoen, az adott tamogatasnak az elszamolhat6 koltseghez viszonyitott aranya;

(15) ,,unios szabvany" az Europai Unio (a tovabbiakban: unio) jogszabalyaban meghatarozott azon
kotelezo szabvanyok, amelyek meghatarozzak az egyes vallalkozasok altal megvalosftando
szinteket, kulonos tekintettel a komyezetre, a higieniara es az allatjoletre; azok az unios szinten
meghatarozott szabvanyok vagy celkitQzesek azonban, amelyek a tagallamok szamara kotelezo
erejuek, de az egyes vallalkozasok szamara nem, nem minosulnek kotelezo unios

szabvanyoknak;
(16) ,,nem termeloi beruhazas" olyan beruhazas, amely nem eredmenyezi a mezogazdasagi uzem

ertekenek vagy jovedelmezosegenek nett6 emelkedeset;
(17) ,,az unios szabvanyoknak val6 megfelelest szolgalo beruhazasok": a valamely unios
szabvanynak valo megfeleles erdekeben az unios jogszabalyokban meghatarozott atmeneti

idoszakot kovetoen megvalositott beruhazasok;
(18) ,,nagyobb beavatkozast nem igenylo melioracio" a mezSgazdasagi foldteriiletekre vonatkoz6
hatalyos jogszabalyokba foglalt talajjavftasi beavatkozas;
(19) ,,fiatal mezogazdasagi termel6" olyan termeszetes szemely, aki a palyazati urlap benyujtasanak
idopontjaban nem idosebb 40 evesnel, megfelelo szakkepzettseggel es szakmai
alkalmassaggal rendelkezik, es elso alkalommal kezd gazdalkodni valamely mezogazdasagi
uzemben az uzem egyeduli vezetqjekent;
(20) ,,mezogazdasagi haztartas tagja" termeszetes vagy jogi szemely, illetve termeszetes vagy jogi
szemelyek csoportja a nemzeti jog altal a csoport es annak tagjai szamara biztositott jogallastol
fuggetlenul, a mezogazdasagi munkavallalok kivetelevel;
(21) ,,a

mezogazdasagi

termekek

mezogazdasagi

termekeket

eredmenyezo feldolgozasa"

mezogazdasagi termeken vegrehajtott barmely olyan muvelet, amely eseteben a keletkezS
termek nem szerepel a Szerzodes I. Mellekleteben;
(22) ,,elelmiszereknek" a mezogazdasagi termeknek nem minosulo, az Eur6pai Parlament es a
Tanacs

2012.

november

21-i,

a

mezogazdasagi

termekek

es

az

elelmiszerek

minosegrendszereirol szol6 1151/2012/EU rendelete (HL L 343., 2012.12.14., 1. o.), amelyet
legutobb a 2017. marcius 15-i, az elelmiszer- es takarmanyjog, valamint az allategeszsegugyi
es allatjoleti szabalyok, vonatkozo szabalyok alkalmazasanak biztosftasa celjabol vegzett

hatosagi ellenorzesekr^I es mas hatosagi tevekenysegekrol, tovabba a 999/2001/EK, a
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU)
2016/429 es az (EU) 2016/2031 europai pariamenti es tanacsi rendelet, az 1/2005/EK es az
1099/2009/EK tanacsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a
2008/119/EK es a 2008/120/EK tanacsi iranyelv modosftasarol, es a 854/2004/EK es a
882/2004/EK europai parlamenti es tanacsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a
90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK es a 97/78/EK tanacsi iranyelv es a
92/438/EGK tanacsi hatarozat hatalyon kivul helyezeserol sz6I6 2017/625/EU rendelettel (a
hatosagi ellenorzesekr
ol szolo rendelettel) (HL L 95., 2017. aprilis 7., 1. o.) modositottak, I.

mellekleteben felsorolt elelmiszerek minosulnek;
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(23) "nem mezogazdasagi tevekenysegek" olyan tevekenysegek, amelyek nem tartoznak a
Szerzodes 42. cikkelye alkalmazasaba;

(24) ,,mez6gazdasagi teruletnek" minosulnek azok a mezogazdasagi teriiletek, amelyek az alabbiak
koziil egyikenek megfelelnek:
1 ha termofold vagy kert, illetve
2ha ret vagy gyiimolcsos, illetve
4 ha legelo, illetve
0.25 ha gyumolcs- vagy szoloultetveny vagy egyeb allando novenykulturak, illetve
0,2 ha vedett terek zoldsegtermesztes, novenytermesztes es sz^
^looltvany termeles, illetve
200 m2 termelesi terulet a gombatermesztesre

(25) ^egyseges vallalkozas" mindazok a vallalkozasok, amelyek egymas kozott legalabb az egyik
alabbi viszonyban vannak:
a) a vallalatban tobbsegi szavazati joggal rendelkeznek a masik vallalkozas reszvenyesei vagy
tarsasagi tagjai,
b) a vallalatnak jogaban all kinevezni vagy visszahfvni a masik vallalat igazgato tanacsa,
ugyviteli vagy feliigyelo szerve tagjainak tobbseget,
c) a vallalatnak a masik vallalattal kotott szerzodes, illetve a tarsasagi szerzodes vagy
alapszabaly ertelmeben tulnyomo befolyasa van abban,
d) a vallalat, amely a masik vallalat reszvenyese vagy tarsasagi tagja, a nevezett vallalat
reszvenyeseivel vagy tarsasagi tagjaival kotott megallapodas alapjan maga ellenorizheti a
masik vallalat reszvenyeseinek vagy tarsasagi tagjainak szavazati jogat.
Ugyszinten egyseges vallalkozasnak minosulnek azok a vallalatok, amelyek egy vagy tobb mas
vallalat altal, az (a)-(d) pontok ertelmeben, egymassal barmilyen viszonyban vannak."

4.

cikkely

A 6. cikkely szovege a kovetkezokeppen modosul:
nA jogosult ketnyelvu terulet mezogazdasagi es a videkfenntartasi es fejlesztesi celjainak
megvalositasa erdekeben a forrasok iranyitasa a jelen szabalyzat 1. cikkelyenek masodik
bekezdesebe foglalt EU bizottsagi rendeletekre epulo, allami tamogatasokra vonatkoz6 szabalyok
szerint tortenik, es az alabbi tamogatasokat, illetve intezkedesek megvalositasat teszik lehetove:
Tamogatas tipusa
Intezkedesek:

De minimis tamogatas (a
1408/2013. szamu (EU)
Bizottsagi
Rendelet
alapjan)

De minimis tamoga^
^sok
(a 1407/2013. szamu
(EU) Bizottsagi Rendelet
alapjan)

1.

INTEZKEDES: Tamogatas a

parasztgazdasagok elsodleges

termelesevel kapcsolatos immaterialis es targyi eszkozokbe torteno

beruhazasokhoz
2. INTEZKEDES: Tamogatcis az elsodleges mezogazdasagi termeles
teriiletehez sziikseges kepzesekhez es felkeszftesekhez
3. INTEZKEDES: Tamogatas a mezogazdasagi es elelmiszer
ipari
termekek

feldolgozasahoz

es

forgalmazasahoz,

valamint

a

parasztgazdasagok nem mezogazdasagi tevekenysegebe torteno
beruhazasok tamogatasa - de minimis;

4. INTEZKEDES: Tamogatas a parasztgazdasagok nem
mezogazdasagi tevekenysegeihez, valamint a feldolgozashoz es

forgalmazashoz sziikseges kepzesekhez 6s felkeszftesekhez;
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Allami tamogatasok a

5.INTEZKEDES:

702/2014. szamu (EU)
Bizottsagi Rendelet
alapjan

kapcsolodo, mezogazdasagi uzemekben vegrehajtott, targyi eszkozokre

Az

elsodleges

mezogazdasagi

termeleshez

vagy immaterialis javakra iranyulo beruhazasokhoz nyujtott tamogatas
(A 702/2014/EU bizottsagi rendelet 14. cikkelye)
6.INTEZKEDES:
A
tudastranszferhez
es
tajekoztatasi
tevekenysegekhez nyujtott tamogatas (A 702/2014/EU bizottsagi
rendelet 21. cikkelye)

5. cikkely
A 7. cikkely szovege a kovetkezokeppen modosul:

(1) ..Tamogatasra jogosultak azok a jogi es termeszetes szemelyek, akik megfelelnek a mikro-,
kis- es kozepvallalkozasok (KKV) kriteriumainak, elsodleges mezogazdasagi termelessel
foglalkoznak az 1, 2, 5 es 6 intezkedeseknel, tovabba be vannak jegyezve a
parasztgazdasagok nyilvantartasaba, es a jogosult teruleten foldtulajdonnal, illetve
foldberlemennyel rendelkeznek, valamint megfelelnek az e cikkely masodik bekezdeseben
meghatarozott feltetelnek.

(2) A termeszetes szemelyek jogosultak a tamogatasokhoz, amennyiben a palyazati felhivasban
meghatarozott szintu magyar nyelvtudassal rendelkeznek. A kozjogi szemelyek eseten a
magyar nyelvtudas feltetelenek a jogi kepviselonek vagy az legalabb alkalmazottak felenek
kell megfelelnie.

6. cikkely
Hozzaadasra kerul a 7.a cikkely:
,,7a cikkely

(hataly alol kizart teailetek)
(1) Az 5. es 6. intezkedes ertelmeben az e rendelet szerinti tamogatas nem tamogathato
jogalany, amely:

az Europai Bizottsag egy korabbi hatarozata alapjan fennallo, visszafizettetesre iranyulo
megbizas cfmzettjei, amelyek a tamogatast jogellenesnek es a belso piaccal
osszeegyeztethetetlenneknyilvanftjak;
nehez helyzetben levo vallalkozasok
(2) Az e rendelet szerinti 5. es 6. intezkedes kereteben nyujtott tamogatas nem vonatkozik a
kovetkezokre:

a harmadik orszagokba vagy tagallamokba iranyul6 kivitelhez kapcsol6do tevekenysegek
tamogatasa, felteve, hogy a tamogatas kozvetleniil kapcsolbdik az exportalt mennyisegekhez,
az elosztohalozat letrehozasahoz es mukodtetesehez, vagy az exporttevekenyseghez

kapcsolodo egyeb mukodesi koltsegekhez;
tamogatas, amely a belfoldi aruk preferalt felhasznalasatol fugg az importalt aruk hasznalata
elot
t.
(3) Az 5. es 6. intezkedes kereteben az e rendelet szerinti tamogatas nem adhato
hozzaadottertek-adora, kiveve, ha az a hozzaadottertek-adora vonatkozo jogszabalyok
ertelmeben nem terftheto meg. "

7. cikkely
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tekinteteben.

A 8. cikkely elso es harmadik bekezdeseben szereplo nde minimis" szovegreszt el kell hagyni.
8. cikkely
A szoveg a kovetkezo 8.a cikkellyel egeszul ki:
8.a cikkely
(6sztonz6 hatas)
(1) Az 5. es a 6. intezkedes ertelmeben a tamogatas akkor itelheto oda, ha osztonzo hatasa van.

A tamogatas akkor tekintheto osztonzo hatasunak, ha a kedvezmenyezett a projekthez
kapcsolodo munkak vagy a tevekenyseg megkezdese elott irasbeli tamogatasi kerelmet nyujtott
be.

(2) A tamogatasi kerelemnek tartalmaznia kell legalabb a kovetkezo informaciokat:
- a vallalkozas neve es merete;

- a projekt vagy a tevekenyseg ismertetese, megkezdesenek es befejezesenek idopontjat is
beleertve;
- a projekt vagy a tevekenyseg helyszine;

- az elszamolhat6 koltsegek jegyzeke;
- a projekthez/tevekenyseghez szukseges kozfinanszfrozas tfpusa (vissza nem terftendo
tamogatas, hitel, kezessegvallalas, visszafizetendo eloleg vagy egyeb) es osszege, valamint
- a palyazo nyilatkozatai arrol, hogy:
a) nem reszesul tamogatasban mas allami forrasokbol szarmazo azonos tamogathato

koltsegekre
b) a jelen Szab^lyzat 7.a cikkenek els6 bekezdeseben emlitett feltetelek teljesiilese

9. cikkely
A Szabalyzat 11. cikkelye szovege a kovetkez^keppen modosul:
(1)A 1408/2013. szamu (EU) Bizot
tsagi Rendelet alapjan a de minimis ^
^mogatasokra kizarolag a
mezogazdasagi termekek elsodleges termelesevel foglalkozo v^illalkozasok jogosultak, kiveve a
kovetkezo tcimogatasok eseten:
-olyan tamogatas, amelynek osszege a piacon forgalmazott termekek a>a vagy mennyisege

alapjan keriil rogzitesre;
-a harmadik orszagokba vagy tagallamokba iranyulo expor
ttal kapcsolatos tevekenysegekhez
nyujtott tamogatas, nevezetesen az exportalt mennyisegekhez, az ertekesi'tesi halozat

kialakitasahoz es mukodtetesehez vagy az export
tevekenyseggel osszefiiggesben felmeriilo
egyeb folyo kiadasokhoz kozvetlenul kapcsolodo tamogatas;
-az importaruval szemben belfoldi aru hasznalatahoz kotott tamogatas.

(2)Penzugyi tamogatasra nem jogosultak azok az alanyok, amelyeknek az Intezet vagy az allammal
szemben lejart koztartozasuk van.

(3)Fejlesztesi tamogatasra nem jogosultak azok a mikro, kis- es kozepvallalkozasok, amelyek ellen a
penzugyi gazdalkodasrol, a fizeteskeptelensegr^I es a kenyszermegszunesrol szolo torveny (a
Szloven Koztarsasag Hivatalos Kozlonye, 13-14. szamu hivatalos egyseges szerkezetbe foglalt

szoveg) ertelmeben kenyszerkiegyezes, cs^deljaras vagy felszamolas van ervenyben, valamint t6ke
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szempontjabol sem felelnek meg, ami aztjelenti, hogy a foly6 ev vesztesege a korabbi evekbol
athozott vesztesegekkel egyut
t elerte a tarsasag torzstokeje ertekenek a felet.
(4)A mezogazdasagi termekek elsodleges termelesevel foglalkozo agazatban, valamint az
1407/2013/EU rendelet hatalya ala tartozo egy vagy tobb agazatban egyarant tevekenyseget folytato
vallalkozasok eseteben az emlf
tett rendelet az utobbi tevekenyseg(ek)re tekintettel nyujtott
tamogatasokra alkalmazando, felteve, hogy a vallalkozo megfelelo eszkozokkel - ligymint a
tevekenysegek szetvalasztasa vagy a koltsegek megkulonboztetese reven - biztosftja, hogy az

elsodleges mezogazdasagi termelotevekenyseg ne reszesuljon az 1407/2013/EU rendelet alapjan
nyujtott de minimis tamogatasban.
(5)Amennyiben a kerelmezo a mezogazdasagi termekek elsodleges eloallftasa teriileten es a
halaszati es akvakultura-agazatban is vegez tevekenyseget, az utobbi tevekenysegek
vonatkozasaban nyujtott tamogatasokra az Europai Unio mukodeser
al szolo szerzodes 107. es 108.
cikkenek a halaszati es akvakultura-agazatban nyujtott de minimis tamogatasokra valo alkalmazasarol

szolo 2014. junius 27-i 717/2014/EU bizottsagi rendelet (HL L. 190, 2014. junius 28., 45, o.; a
tovabbiakban 717/2014/EU bizottsagi rendelet) rendelkezesei alkalmazandok, amennyiben a
tevekenysegek szetvalasztasa vagy a koltsegek megkulonboztetese reven biztosftott, hogy az
elsodleges mezogazdasagi termelotevekenyseg nem reszesiil az emlftett bizottsagi rendelet alapjan
nyujtott de minimis tamogatasban.
(6)A mezogazdasagi termeloknek nyujtott de minimis tamogatasok osszege nem haladhatja meg a
1408/2013. szamu EU rendeletben rogzitett tamogatasok felso hatarat, tekintet nelkiil arra, hogy
allami, kozsegi vagy unios tamogatasban reszesultek.

(7)A tamogatas felso hatarat keszpenzben folyosltott tamogataskent kell kifejezni. Az odaftelt osszeg
a tamogatas brutto osszeget kepezi, az adok es egyeb dijak levonasa elott.

10. cikkely
A 12. cikkely masodik es harmadik bekezdese a kovetkezokeppen modosul:
(1) Az 1407/2013/EU bizottsagi rendelet hatalya ala tartozo egy vagy tobb agazatban egyarant
tevekenyseget folytato kerelmezo eseteben a mezogazdasagi termeloagazatra tekintettel az

1407/2013/EU bizottsagi rendeletben rogzitett felso hatarig halmozhat6k az utobbi tevekenysegre
vagy tevekenysegekre tekintettel nyujtott tamogatassal, felteve, hogy a tevekenysegek
szetvalasztasa vagy a koltsegek megkulonboztetese reven biztosf
tott, hogy az elsodleges

mezogazdasagi termelotevekenyseg ne reszesuljon az 1407/2013/EU bizottsagi rendelet alapjan
nyujtott tamogatasban.
(2) A mezogazdasagi agazatban, valamint a halaszati

es akvakultura-agazatban egyarant

tevekenyseget folytato kerelmezo eseteben a mezogazdasagi termeloagazatra tekintettel a
717/2014/EU bizottsagi rendeletben rogzitet
t felso hatarig halmozhatok az utbbbi tevekenysegre
vagy tevekenysegekre tekintettel az emlitett rendelettel osszhangban nyujtott tamogatasokkal,
felteve, hogy a tevekenysegek szetvalasztasa vagy a koltsegek megkulonboztetese reven
biztositott,

hogy az elsodleges mezogazdasagi termelotevekenyseg

ne reszesuljon a

702/2014/EU bizottsagi rendelet alapjan nyujtot
t de minimis tamogatasban.
11. cikkely
A 13. cikkely bekezdeseit meg kell szamozni (1)- (19) -ig, a 17. bekezdes szovege a
kovetkezokeppen modosul: ,,A legalacsonyabb kozos osszeg a parasztgazdasag egy-egy
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beruhazasahoz legalabb 200,00 EUR, a legmagasabb kozos osszeg a parasztgazdasag egy-egy
beruhazasahoz legtobb 25.000,00 EUR lehet.

12. cikkely
A 14. cikkely szovege a kovetkezokeppen modosul: B2. INTEZKEDES: Tamogatas az elsodleges

mezogazdasagi termeles teriiletehez sziikseges kepzesekhez ^s felkeszitesekhez
(1) A tamogatas celja a mezogazdasagi termelok es csaladtagjaik szakkepzettsege es
felkeszultsege magasabb szintjenek elerese az elsodleges mezogazdasagi termeles teruleten.

(2) Elszamolhato koltsegek:
- az oktatas, kepzes, tajekoztatas es a munkacsoportok kivitelezese koltsege;
- a mezogazdasagi termekek feldolgozasaval es forgalmazasaval kapcsolatos tanfolyamok,
szeminariumok, eloadasok es szakmai tanulmanyutak reszveteli koltsege es tandfja;
- szallitasi koltsegek es az elsodleges mezogazdasagi termelessel kapcsolatos szakmai

tanulmanyutak reszveteli koltsege;
- az elsodleges mezogazdasagi termelessel kapcsolatos tananyagok koltsegei
- az elsodleges mezogazdasagi termelessel kapcsolatos vasarok reszveteli di'ja koltsegei

(3) Tamogatasra jogosultak:
- a jelen szabalyzat 7. cikkelyeben emlitett jogosultak mellett az elsodleges mezogazdasagi
termelessel foglalkozo csaladtagjaik is
- ismeret- es informacio atadas szolgaltato

(4) Az ismeret- es informacio atadas szolgaltatok:
- Termeszetes vagy kozjogi szemely, tekintet nelkul a meretere, megfelelo modon
nyilvantartasba vett es megfelelo kepesseget biztosi't - szakkepzettseg es a tudas- es
informacio atadas teruleten rendszeres kepzesek elvegzese formajaban.

(5) Tamogatasi feltetelek:
- szamla, illetve bizonylat a koltsegekrol, amelyekhez a tamogatast igenylik;
- a parasztgazdasag elsodleges termelesevel kapcsolatos oktatasi vagy kepzesi programja

- a palyazati felhivasba foglalt egyeb feltetelek.
(6) Tamogatas intenzitasa:
- az elszamolhat6 koltsegek legtobb 100%-a.
(7) Tekintet nelkul az elozo bekezdesbe foglaltakra, a tamogatasi osszeg aranyosan csokken,

amennyiben a jovahagyott tamogatassal tullepnek a jelen szabalyzat 11. cikkelye hatodik
bekezdesebe foglalt de minimis tamogatas kozos osszeget.

13. cikkely
A y. EGYEB INTEZKEDESEK" pont teljes egeszeben torlendo es helyebe a kovetkezo szoveg lep:

JV. A BIZOTTSAG 702/2014/EU RENDELET SZERINTI INTEZKEDESEK"
14. cikkely
(tamogatasok halmozodasa)
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(1) Az 5. es 6. intezkedes szerinti tamogatasok maximalis osszege nem haladhatja meg a
702/2014/EU bizottsagi rendeletben rogzitet
t felso hatart, fuggetlenCil at
tol, hogy egy
projekthez vagy tevekenyseghez nyujtott tamogatas teljes egeszeben a Szloven Koztarsasag
penzeszkozeibol vagy reszben unios forrasokbol keriil finanszfrozasra.

(2) Az 5. es 6. intezkedes szerinti tamogatas barmely mas allami tamogatassal halmozhato
ugyanazon tamogathato koltsegek tekinteteben, amelyek reszben vagy egeszben atfedik
egymast, kizarolag abban az esetben, ha az ilyen osszevonas nem haladja meg az emlitet
t
tamogatasra alkalmazando maximalis tamogatasi intenzitast vagy a tamogatas osszeget a

702/2014/ EU bizottsagi rendelettel osszhangban.
(3) Az 5. es 6. intezkedes szerinti tamogatas nem halmozhato az Europai Parlament es a Tanacs

legutobb a 2019. februar 13-i. az 1305/2013/EU es az 1307/2013/EU rendeletnek a 2019-es
es a 2020-as evre vonatkozo kozvetlen kifizetesekkel es videkfejlesztesi tamogatasokkal
kapcsolatos egyes szabalyok tekinteteben torteno modositasarol szolo 2019/288/EU
rendelettel (HL L 53., 2013.2.22., 14. o.) modosi'tott 2013. december 17-i, az Europai

Mezogazdasagi Videkfejlesztesi Alapbol (EMVA) nyujtandot videkfejlesztesi tamogatasrol es
az 1698/2005/EKtanacsi rendelet hatalyon kivul helyezeserol szolo 1305/2013/EU rendelet
(HL L 347., 2013.12.20., 487. o.), 81. cikkenek masodik bekezdeseben es 82. cikkeben

emlitett kifizetesekkel az ugyanazon tamogathato koltsegek tekinteteben, ha az ilyen
halmozodas meghaladna a 702/2014/EU bizottsagi rendeletben rogzitett tamogatasi
intenzitast vagy a tamogatasok rogzitett osszeget.
(4) Az 5. es 6. intezkedes kereteben nyujtott tamogatas nem halmozhato az ugyanazon
tamogathato koltsegekkel kapcsolatos de minimis tamogatassal, ha az ilyen halmozodas
meghaladna a tamogatasok intenzitasat vagy a 702/2014/EU bizottsagi rendeletben rogzitett
tamogatasok osszeget.

19.acikkely
5. INTEZKEDES: Az elsodleges mezogazdasagi termeleshez kapcsolodo, mezogazdasagi
(izemekben vegrehajtott, targyi eszkozokre vagy immaterialis javakra iranyulo beruhazasokhoz
nyujtot
t tamogatas (a 702/2014/EU rendelet 14. cikkelye)
(1) A beruhazas celkituzesei kozott a kovetkezo celkituzesek legalabb egyike szerepel:
- mezogazdasagi uzem osszteljesitmenyenek es fenntar
thatosaganak javitasa, kulonosen a
termelesi koltsegek csokkentese, illetve a termeles javitasa es atcsopor
tositasa reven;

- termeszeti komyezet min^segenek, a higieniai koriilmenyeknek vagy az allatjolet
szinvonalanak a javitasa, amenynyiben az erintett beruhazas normal szigorubbak a

hatalyban levo unios elofrasoknal;
- a videk elgazosodasanak megakadalyozasa es a jogosult terulet jellegzetes kulturtajanak
megorzese;
- a helyi elelmiszertermesztes es a jogosult terulet onellato kepessegenek novelese;
- a mezogazdasag fejlesztesehez, atalakftasahoz es korszerusitesehez - tobbek kozot
ta

mezogazdasagi foldteriiletekhez valo hozzafereshez, a birtokrendezeshez es a termofold
minosegenek javitasahoz, valamint az energia- es vi'zellatashoz es az energia- es

viztakarekossaghoz - kapcsolodo infrastruktiira kiepitese es tovabbfejlesztese;
(2) Nem nyiijthato tamogatas a kovetkezo celokra:
- termelesi jogok, tamogatasi jogosultsagok es egynyari novenyek vasarlasa;
- egynyari novenyek telepftese;
- vi'zelvezetesi munkalatok;
- az unios szabvanyoknak valo megfelelest szolgalo beruhazasok a fiatal mezogazdasagi

termelok szamara a gazdalkodoi tevekenyseguk megkezdesetSI szamftott 24 h6napon
belul nyujtott tamogatas kivetelevel;

[9]

- a mar elvegzett munkak, kiveve a projektdokumentacio kidolgozasara;

- a Szloven Koztarsasag vagy az EU egyeb kozforrasaibbl tamogatott beruhazasok, a
szoloultetvenyek atalakitasanak tamogatasat is beleertve;
- berleti szerzodesekkel kapcsolatos koltsegek;
- forgoeszkozok.

(3) Az elsodleges mezogazdasagi termelessel foglalkozo parasztgazdasagokba torteno
beruhazasok tamogatasa az alabbiakra oszthato ki:
1.1. Alintezkedes: Parasztgazdasagok korszerusitese,
1.2 Alintezkedes: Mezogazdasagi foldteruletek es legelok rendezese.

5.1 Alintezkedes: Parasztgazdasagok korszerusitese

(4) A tamogatas a parasztgazdasagok allattenyesztesi es novenytermesztesi beruhazasaira
oszthato ki. Elszamolhato koltsegek:
- elsodleges mezogazdasagi termelessel foglalkozo parasztgazdasagokon levo istallok es

gazdasagi epuletek epftesenek vagy felujitasanak tervdokumentacioja;
- parasztgazdasagokon levo istallo- es gazdasagi epuletek epitesi ill. feluji'tasi anyagainak

koltsege, valamint a kivezetesek rendezese (anyag^ koltsegek);
- a piaci ertekszintig mezogazdasagi gepezetek beszerzese;

- istallok es gazdasagi epuletek berendezesi koltsegei;
- az allando novenykulturak ultetese vagy a meglevo allando novenykulturak
szerkezetatalakitasa, kiveve a szoloultetvenyek eseten
- iiveghaz beszerzese es telepitese, valamint uveghazi berendezes telepitesi koltsegei,

kiveve az ontozoberendezesek koltsegeit;
- kedvezotlen idojarasi viszonyok elleni vedekezeshez sziikseges berendezes beszerzesi

es telepitesi koltsegei;
- szamftogepes programok, szabadalmak, licencek, szerzoi jogok es aruvedjegyek
beszerzesi koltsegei.

(5) A tamogatasra jogosultak megfelelnek a jelen szabalyzat 7. cikkelyeben meghatarozott
feltetelek mellett elsodleges mezogazdasagi termelessel foglalkoznak legalabb 1ha
mezogazdasagi teruleten.

(6) Tamogatasi feltetelek:
- a beruhazas megvalosftasahoz szukseges engedelyek benyujtasa, amennyiben a

letesitmenyek epitesevel kapcsolatos jogszabalyok ertelmeben engedely szukseges;
- tervdokumentacio a beruhazas lebonyolftasahoz, valamint koltsegbizonylatok, amennyiben
ezek tamogathatok;
- olyan beruhazas eseteben, amelyre az unios vagy nemzeti jogszabalyok szerint kornyezeti

hatasvizsgalatot kell vegezni, a kornyezeti hatasvizsgalatot a tamogatasi kerelemmel egyutt
kell benyujtani;
- a tervezett beruhazasra vonatkozo arajanlatok, illetve eloszamla;

- a folyo, illetve el6z6 eben benyujtott gyujt^
^beadvany (tamogatasi kerelem), amennyiben a
folyo evre vonatkoz6 gyujtobeadvany benyujtasi hatarideje meg nem jar
t le;
- egyeb, a palyazati felhfvasba foglalt feltetelek.
(7) Tamogatas intenzitasa:
- a hatranyos termeszeti adottsagokkal kuzdo teruleteken talalhato paraszgazdasagok

eseteben a tamogathato koltsegek legfeljebb 70% -a;
- a tamogathato koltsegek legfeljebb 70% -a fiatal gazdalkodok szamara;
- a tamogathato koltsegek legfeljebb 50% -a olyan beruhazasok eseteben, amelyek nem
felelnek meg az eloz6 ket albekezdesben meghatarozott felteteleknek.
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(8) A legalacsonyabb kozos osszeg a parasztgazdasag egy-egy beruhazasahoz legalabb 200,00
EUR, a legmagasabb kozos osszeg a parasztgazdasag egy-egy beruhazasahoz legtobb
500.000,00 EUR lehet.
(9) Az intezkedes kereten belul a beadvanyt a parasztgazdasag hordozoja nyujthatja be.

5.2 Alintezkedes: Mezogazdasagi foldteruletek es legelok rendezese
(10)A tamogatas a mezogazdasagi foldteruletek es legelok rendezesere oszthato ki.
(11) Elszamolhato koltsegek:
- a mezogazdasagi foldteruletek rendezesevel kapcsolatos terv keszitesi koltsegei (nagyobb

beavatkozast nem igenylo mezogazdasagi talajjavftas, legelok);
- a nagyobb beavatkozast nem igenylo melioracio megvalosi'tasi koltsegei;
- a legelok bekeritesehez szukseges kellekek beszerzesenek koltsegei;
- az allatitato berendezesehez szukseges kellekek beszerzesi koltsegei.

(12)A tamogatasra jogosultak megfelelnek a jelen szabalyzat 7. cikkelyeben meghataYozott
feltetelek mellett elsodleges mezogazdasagi termelessel foglalkoznak legalabb 1ha
mezogazdas^gi teruleten.

(13)Tamogatasi feltetelek:
- a beruhazas megvalositasahoz szukseges engedelyek, illetve tervdokumentacio, valamint

koltsegbizonylatok, amennyiben ezek tamogathatok;
- eloszamla azon koltsegekrol, amelyhez a kerelmezo a tamogatast igenyli;
- kataszter
i terv es az illetekes szakszolgalat altal elkeszftett beavatkozasi terv masolata,
amennyiben a tamogatas targyat a mezogazdasagi folteruletek rendezese es a nagyobb

beavatkozast nem igenyl^ talajjavftas kepezi;
- foldberlemeny eseteben a foldtulajdonos engedelye a beruhazas megvalositasahoz;
- a palyazati felhfvasba foglalt egyeb feltetelek.
(14)T^mogatas intenzitasa:
- a hatranyos termeszeti adottsagokkal kiizd^
^ teruleteken talalhato paraszgazdasagok
eseteben a tamogathato koltsegek legfeljebb 70% -a;
- a tamogathato koltsegek legfeljebb 70% -a fiatal gazdalkodok szamara;
a tamogathato koltsegek legfeljebb 50% -a olyan beruhazasok eseteben, amelyek nem
felelnek meg az elozo ket albekezdesben meghatarozott felteteleknek.
(15)A legalacsonyabb kozos osszeg a parasztgazdasag egy-egy beruhazasahoz legalabb 200,00
EUR, a legmagasabb kozos osszeg a parasztgazdasag egy-egy beruhazasahoz legtobb
500.000,00 EUR lehet.

(16) Az intezkedes kereten belul a tamogatasi kerelmet a parasztgazdasag hordozoja, illetve a
kozos beruhazasban resztvevo osszes parasztgazdasag hordozoja altal meghatalmazott

szemely nyujthatja be.

19.bcikkely
6. INTEZKEDES: A tudastranszferhez es tajekoztatasi tevekenysegekhez nyujtott tamogatas (a
702/2014/EU rendelet 21. cikkelye)
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(1) A tamogatas celja az elsodleges mezogazdasagi termelessel foglalkozo mezogazdasagi
termelok es csaladtagjaik szakkepzettsege es felkeszultsege magasabb szintjenek elerese.

(2) A tamogatas nem nyujthato a nyilvanosan elerheto szakkepzesi, kozep- es felsofoku
szakkepzesi programok es a kozfinanszirozott foiskolai oktatasok reszet kepezo
kepzesekhez.

(3) Elszamolhato koltsegek:
- az oktatas, kepzes es tajekoztatas, valamint a workshopok vegrehajtasa koltsegei;
- az elsodleges mezogazdasagi termeleshez kapcsolodo tanfolyamok, szeminariumok,

eloadasok es szakmai kirandulasok dfjainak es tandijainak di'ja;
- az elsodleges mezogazdasagi termeleshez kapcsolodo tanulmanyi kirandulasok

utikoltsegei es belepesi dijai;
- az elsodleges mezogazdasagi termelessel kapcsolatos oktatashoz es kepzeshez

kapcsolodo tananyag koltsegei;
- az elsodleges mezogazdasagi termeleshez kapcsolodo vasarokon valo reszvetel koltsegei.

(4) A tamogatasra jogosultak a jelen szabalyzat 7. cikkelyeben emlftet
t jogosultak mellett az
elsodleges mezogazdasagi termelessel foglalkozo csaladtagjaik is.
(5) A tudastranszfer es tajekoztatasi tevekenysegeket nyiijto szolgaltatok jogi vagy termeszetes
szemelyek, fuggetlenul azok meretetol, amelyek megfeleloen regisztraltak, es megfelelo
kapacitast biztositanak a kepesitesek es a szemelyzet rendszeres kepzese formajaban a
tudastranszfer es tajekoztatasi tevekenysegek vegzesehez.

(6) A tamogatas folyosftasa a tudastranszfer es tajekoztatasi tevekenysegeket nyujto
szolgaltatoknak tortenik, kiveve az e cikkely harmadik bekezdesenek masodik, harmadik,
negyedik es otodik albekezdeseben rogzftett koltsegek eseten, amelyben a tamogatashoz a
kedvezmenyezett jogosult.
(7) Tamogatasi feltetelek:
- a megfelelo nyilvantartasba vetel es kepzettseg bizonylatai;
- az elsodleges mezogazdasagi termeleshez kapcsolodo tudastranszfer es tajekoztatasi

tevekenyseg programja, koltsegbecslessel;
- a palyazatban meghatarozott egyeb feltetelek.

(8) Objektiv modon meghatarozott feltetelek alapjan az elsodleges mezogazdasagi termelessel
foglalkozo valamennyi parasztgazdasag a jogosult teruleten.
(9) A tudastranszfer es tajekoztatasi tevekenysegek tartalma es vegrehajtasi modja, a szolgaltato
altal teljesftendo feltetelek, a legjobb szolgaltato kivalasztasanak kriteriumai, es a kepzesi
szolgaltato egyeb lehetseges kotelezettsegeit a szerzodes odaitelesere vonatkozo palyazati
dokumentumokban kell meghatarozni.

(10)Amennyiben a tudastranszfer es tajekoztatasi tevekenysegeket csopor
tok es termeloi
szervezetek nyujtjak, az ilyen csoportokba vagy szervezetekbe valo tagsag nem feltetele az
ilyen tevekenysegekhez valo hozzaferesnek. A nem tagok hozzajarulasa az erintett csoport

vagy termeloi szervezet adminisztrativ koltsegeinek fedezesehez a szoban forg6 tevekenyseg
nyujtasanak koltsegeire korlatozodik, amely a tamogatas targyat kepezi.
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(11) A tamogatas intenzitasa a tamogathato koltsegek legfeljebb 100% -a."
15. cikkely
A 22. cikkeiy a kovetkezo bekezdessel egeszul ki:
(1) "Az Intezet tajekoztatast ad a mezogazdasagi miniszteriumnak az e rendelet szerinti allami
tamogat^si rendszerrol a 702/2014/EU rendelet 9. cikke masodik bekezdesevel osszhangban
a http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/evidence honlapon valo

kozzetetelre. Ezen informaciokat legalabb 10 evig az e rendelet szerinti tamoga^
^sok
legutobbi odai'telesetol szamftva a nyilvanossag rendelkezesere kell bocsatani."

16. cikkely
A 23. cikkely elso bekezdese szovege a kovetkezokeppen modosul:
Jelen szabalyzat a Nepujsagban valo megjeleneset koveto napon lep hatalyba."
17. cikkely
A 23. cikkely a kovetkezo uj bekezdessel egeszul ki:
Jelen szabalyzat rendelkezesei a 702/2014/ EU rendelet szerinti tamogatas nyujtasara vonatkozo
reszben, az Intezet igazgatoja altal tett ertesites reven a MMONK - Nepujsagban valo kozzetetelet
kovetoen alkalmazandok az Europai Bizottsag igazolasanak beszerzese az allami tamogatasi
rendszerre vonatkozo informaciok osszefoglalasanak kezhezvetelerol a tamogatasi program azonosfto
szamaval egyiitt.

S^Sm: // ^
Kelt: Lof
^. U^^^ ,!

b.

Az Intezet Tanacsanak elnoke
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