FELHÍVÁS

A mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban működő termelői csoportok és szervezetek
létrehozásának támogatásának megvalósítására

A Felhívás címe:
Termelői csoportok és szervezetek létrehozása
A Felhívás kódszáma:
VP3-9.1.1.-16
Magyarország Kormányának felhívása az elismerésben részesített termelői csoportok részére. A felhívás
célja a termelői csoportok, termelői szervezetek létrehozásának és adminisztratív működésének az
elősegítése.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az agrárgazdasági vállalkozások hazai és
nemzetközi piaci pozícióinak erősítése érdekében a horizontális és vertikális együttműködések
fejlesztését, termelői csoportok ösztönzését.
A cél elérését a Kormány a 2014. január 1-nél nem régebben alakult, és elismerésben részesített termelői
csoportok, termelői szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt
feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektekre megítélt támogatásban részesíti. A
támogatás az elismerést követő 5 éven keresztül igénybe vehető, az értékesítés (forgalom)
alapján számított átalányösszegű vissza nem térítendő támogatás. A támogatás maximum
1
összege 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg /év/támogatott csoport;
2

3

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:


projektjük megvalósításával hozzájárulnak a termelői csoportok és szervezetek megalakulásának
és tevékenységének ösztönzése által a vidéki munkahelyteremtés mellett a termelők
jövedelempozíciójának stabilizálásához, ezáltal a vidéki életkörülmények javításához és az
elvándorlás fékezéséhez.

1

A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes, Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által rögzített
árfolyamon kerül kifizetésre
2
Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági
feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben
3
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
Felhívás további fejezeteiben.
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő
pályázati felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója
megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. A Felhívás, az ÁÚF, az Általános Szerződési
Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), a szakmai mellékletek együttesen tartalmazzák a támogatási
kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fej ezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, továbbá ezek dokumentumai
esetén a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a
Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH), illetve a Miniszterelnökség a változtatás
jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő
közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
A mezőgazdasági és az erdőgazdálkodási ágazatban tapasztalható strukturális elégtelenségek orvoslása
érdekében a termelők együttműködésének ösztönzése szükséges a termelők szervezeteinek
megalakításával és működtetésével kapcsolatos költségek részbeni átvállalása által.
Az ezen intézkedés keretében biztosított támogatás a következő célokhoz nyújtható:
a) a nagy tételben vásárlók ellátása érdekében az egységes minőségű és feldolgozottságú árualap
kialakítása;
b) a tagság termelésének és eredményeinek a piaci követelményekhez való igazítása a ténylegesen
megvalósuló értékesítés, a piac befolyásolása és a magasabb jövedelem elérése érdekében;
c) a termelői csoport tagjai közötti - különösen a termeléssel, betakarítással és a rendelkezésre
állással kapcsolatos információk átadására vonatkozó - üzleti kapcsolatok meghatározása közös
szabályok létrehozása által;
d) a tagság igénye alapján a termelői csoportok által végezhető egyéb olyan közösségi
tevékenységek végzése, megszervezése, amely a közös értékesítés sikerét elősegíti és a tagok
jövedelembiztonságát javítja;
Hozzájárulás a fókuszterületekhez:
A Felhívás célterülete a Vidékfejlesztési Program „3A” prioritásának megvalósulásához járul hozzá,
amely:
az elsődleges termelők versenyképességének javítása, mégpedig azáltal, hogy megfelelőbb
módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba a minőségrendszerek révén, a
mezőgazdasági termékek értékének növelése, valamint a helyi piacokon, a rövid ellátási
láncokban, továbbá a termelői csoportokban és szervezetekben és a szakmaközi szervezetekben
folytatott promóció.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 11,28 Mrd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100 db

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10. napján elfogadott Vidékfejlesztési Program
keretében az IH hirdeti meg a 1248/2016.(V.18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési
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Keret alapján. A felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 9.1.1. számú, Termelői csoport és termelői
szervezetek című művelete szolgál.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1
896-0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-14
óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenység támogatható önállóan:


mezőgazdasági és erdészeti ágazatban működő termelői csoportok létrehozása.

A termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet (továbbiakban: elismerési
rendelet) alapján elismeréssel rendelkező termelői csoportok a támogatás segítségével kialakítják
működési feltételeiket és megkezdik az elismerési rendelet szerint elvárt és az elismerés során elfogadott
üzleti tervük megvalósításához rendelt tevékenységeik végrehajtását.

3.1.1.2 Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó,
tevékenységek:

önállóan

nem

támogatható

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.
Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza.

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
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3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
Amennyiben a támogatásban mezőgazdasági termelők részesülhetnek, azaz
a támogatható
tevékenységek kizárólag az EUMSZ I. melléklete szerinti mezőgazdasági termékek elsődleges
termeléséhez, feldolgozásához és forgalmazásához kapcsolódik, támogatás - a 2014–2020-as időszakra
vonatkozó agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós
iránymutatások (16) pontja értelmében - nem minősül állami támogatásnak az EUMSZ 107. cikk (1)
bekezdés alapján.
A felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a
következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Támogatható tevékenység

Támogatás jogcíme

Támogatási kategória

erdészeti ágazatban
létrejövő termelői csoport
létrehozásának és
adminisztratív működésének
elősegítése

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
17/B. § 8. pontja alapján termelői
csoport vagy szervezet
létrehozása

általános csekély
összegű támogatás

rövid ellátási láncok
együttműködési projektjeit
követő „single purpose”
termelői csoportokban
Annex I. alapanyagból nonAnnex termékeket előállító
termelőkből álló termelői
csoport létrehozásának és
adminisztratív működésének
elősegítése

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
17/B. § 8. pontja alapján termelői
csoport vagy szervezet
létrehozása

általános csekély
összegű támogatás

3.3

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1.1. és a 3.1.2.1. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más
tevékenység nem támogatható.
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3.4. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki–szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

A támogatást igénylő rendelkezik a földművelésügyi miniszter, mint illetékes hatóság
elismerésével, vagyis a termelői csoport az elismerési rendelet szerint elismerésben
részesült.
A támogatási időszak alatt a kedvezményezettnek meg kell felelnie az elismerés feltételeinek ,
melyet a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: FM) a termelői csoportok elismeréséről
szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendeletben meghatározottak szerint ellenőrzi.
A fenntartási időszak alatt a kedvezményezettnek meg kell felelnie az elismerési rendeletnek.
A támogatási időszak alatt a kedvezményezetteknek KKV-nak kell minősülnie.
Az utolsó támogatási egység kifizetésének feltétele az üzleti terv első 4 évének megvalósítása.
A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.
05.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.
A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni.
A kedvezményezett köteles a támogatott projekt vonatkozásában adatszolgáltatási
kötelezettségét teljesíteni.
Az IH az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről külön
közleményben rendelkezik.
A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című
dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

3.4.1.2.

Esélyegyenlőség
és
környezetvédelmi
érvényesítésével kapcsolatos elvárások:

szempontok

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak is:




Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a
védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
A termelői csoportok kizárólag az elismerési rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott termékekre és
termékcsoportokra szakosodva működhetnek.
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3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások:
A projekt végrehajtása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni.
Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.
Az utolsó támogatási egység kifizetésének feltétele az üzleti terv időarányos megvalósítása.
A mérföldkövek sikeres eléréséről – az elismerési rendelet szerinti ellenőrzéssel kapcsolatosan - a
Földművelésügyi Minisztérium értesíti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési
kötelezettségre vonatkozó elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
A kedvezményezett által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségeket ,
valamint a tartalmi értékelési szempontok (4.4.2.3 pont) alapján, és az elismerés során az üzleti tervben
tett vállalásokat a támogatási időszak végéig fenn kell tartania.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1.
alpontja tartalmazza.
A projekt megvalósítását a támogatást igénylő a benyújtást követő napon saját felelősségére
megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem
jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését .
Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az elháríthatatlan külső ok (vis maior)
esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek
módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések
megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes
szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet állapítja meg.
Ezen rendeletek alapján az esemény vis maiorként való elismerésére vonatkozó döntést az elismerési
rendelet elismerési eljárásaiban és az elismerési feltételek betartásának ellenőrzésekor kell figyelembe
venni, de a termelési érték meghatározásakor nem vehető figyelembe.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 14. pontjára tekintettel egy projekt
megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint
a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési
kérelmét a kifizető ügynökség jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának
végső határideje a működtetési időszak megkezdésétől számított 54. hónap utolsó napja.
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A támogatást igénylőnek az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolnia, hogy az üzleti tervben
vállalt és a felhívásban foglalt kötelezettségeket teljesítette.
A támogatási időszak alatti, az üzleti terv végrehajtására vonatkozó kötelezettség be nem tartásához
fűződő jogkövetkezmény a Felhívás 1. számú mellékletében található.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
A projektek megvalósítási területe Magyarország.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.7.1. Indikátorok
A mutató elnevezése

Érték

A támogatott termelői csoportokban részt vevő
mezőgazdasági üzemek száma

2000 db

A támogatott műveletek száma (termelői csoportok
létrehozása)

100 db

Jelen felhívás esetében a mezőgazdasági üzemen a termelői csoport tagjait kell érteni.

3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló Felhívások
esetén
Jelen felhívás esetében nem releváns.
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3.8. Fenntartási kötelezettség
A kedvezményezett az üzembe helyezéstől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A fenntartási időszak alatti, az elismerés fenntartására vonatkozó kötelezettség be nem tartásához fűződő
jogkövetkezmény a Felhívás 1. számú mellékletében található.
Amennyiben a fenntartási időszak során az elismerés visszavonásra kerül, úgy az elismerési rendelet
szerint a visszavonásról a Földművelésügyi Minisztérium értesíti a mezőgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szervet.

3.9. Biztosítékok köre
Jelen felhívás esetében nem releváns

3.10. Önerő
Jelen felhívás esetében nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
A földművelésügyi miniszter által, az elismerési rendelet alapján elismert - 2014. január 1-nél nem
régebben alakult - termelői csoport.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

4.2

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl, nem ítélhető meg támogatás azon támogatást
igénylő részére:
a)

amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott
célokkal nincs összhangban;

b)

amely jelen – VP-3-9.1.1-16 kódszámú - felhívás keretében már részesült támogatásban;

c)

halászati ágazatban elismert termelői csoport;

d)

amely a 150/2012. (XII.28.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági és Garancia Alapból
támogatásban részesül;

e)

a 2014. január 1. előtt megalakult termelői csoportok átalakulásával létrejövő termelői csoportok.

4.3

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard
kiválasztási eljárásrendben, szakaszos elbírálás alapján kerülnek elbírálásra. Jelen felhívás keretében a
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272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a
benyújtás első lehetséges napját követő huszonnégy hónapig van lehetőség.
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 1. napjától 2019. február 28. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen
elbírálásra:
A 2017-ban támogatási kérelmet beadók esetén az első szakasz zárása: 2017. május 31.:
határidő
előírás
2017. augusztus 1-31.
1. kifizetési igénylés beadása
2018. augusztus 1-31.
2. kifizetési igénylés beadása
2019. augusztus 1-31.
3. kifizetési igénylés beadása
2020. augusztus 1-31.
4. kifizetési igénylés beadása
2021. január 10 – október 31.
5. kifizetési igénylés beadása

A 2018-ben támogatási kérelmet beadók esetén a második szakasz zárása: 2018. május 31.:
határidő
előírás
2018. augusztus 1-31.
1. kifizetési igénylés beadása
2019. augusztus 1-31.
2. kifizetési igénylés beadása
2020. augusztus 1-31.
3. kifizetési igénylés beadása
2021. augusztus 1-31.
4. kifizetési igénylés beadása
2022. január 10 – október 31.
5. kifizetési igénylés beadása

A 2019-ban támogatási kérelmet beadók esetén a harmadik szakasz zárása: 2019. február 28.:
határidő
előírás
2019. augusztus 1-31.
1. kifizetési igénylés beadása
2020. augusztus 1-31.
2. kifizetési igénylés beadása
2021. augusztus 1-31.
3. kifizetési igénylés beadása
2022. augusztus 1-31.
4. kifizetési igénylés beadása
2023. január 10 – október 31.
5. kifizetési igénylés beadása

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH
www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján amennyiben a támogatásra rendelkezésre
álló - fókuszterületenként is meghatározott - kötelezettségvállalási keret kimerül – ide értve a felhívás
keretösszegének csökkentését is - vagy annak kimerülése előre jelezhető, az irányító hatóság a
benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a felhívást lezárhatja.
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre
nyilvántartásba vett ügyfél), az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon,
ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.
A támogatási és kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus
formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell
csatolni a kérelemhez.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első
belépést követően a benyújtási időszak alatt szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. A
támogatási kérelem IH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató
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Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának
időpontját pedig a támogatást igénylő vagy meghatalmazottjának ideiglenesen fenntartott értesítési
tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja. Az IH elektronikus úton értesíti a támogatást
igénylőt a beérkezett támogatási kérelem adatairól.
A támogatási kérelem benyújtásának részletes szabályai az ÁÚF 3.1. pontja tartalmazza.

4.4

Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok

4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
Az Irányító Hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés -előkészítő Bizottságot
hív össze.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra,
adategyeztetésre, tisztázó kérdés feltevésére.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF c. dokumentum 3.1. pontjában találhatók (A
támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja).

4.4.2. Kiválasztási kritériumok:
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó
jogszabályi feltételeknek, a felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi
kritériumoknak:
1.

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:

az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. §-a alapján tett nyilatkozata
hogy a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.
Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumnak a támogatási kérelem nem felel meg,
akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
2.

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek. (A Felhívás 6. pontja szerint .)
Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg,
akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.
3. Tartalmi értékelési szempontok

Tartalmi értékelési szempont

Adható
pontszám

Az értékelés alapja
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AKI adatbázis
(FM gyűjtése alapján)

1. Termelői koncentráció kibővítésének mértéke.
A szövetk ezetet alk otó tagok legalább 50%-a
tagja azonos termék pályán műk ödő elismert
csoportnak az elmúlt 5 évben.
A szövetk ezetet alk otó tagok legalább 75%-a
tagja azonos termék pályán műk ödő elismert
csoportnak az elmúlt 5 évben.
A szövetk ezetet alk otó tagok legalább 85%-a
tagja azonos termék pályán műk ödő elismert
csoportnak az elmúlt 5 évben.
2. A termelői csoport taglétszáma.

nem volt
termelői

8

nem volt
termelői

14

nem volt
termelői

20
Támogatási kérelem
alapján.

4

A támogatási k érelem benyújtásak or az elismeréshez
szük séges minimális taglétszámnál legalább 10% -k al
nagyobb – az értékesítésre a termelői csoporttal
szerződést kötő – taglétszámmal rendelk ezik .
A támogatási k érelem benyújtásak or az elismeréshez
szük séges minimális taglétszámnál legalább 25% -k al
nagyobb – az értékesítésre a termelői csoporttal
szerződést kötő – taglétszámmal rendelk ezik .

10

15

3. A megvalósított koncentráció magas szintje.
(a szövetkezet területi elhelyezkedése, székhelye
szerint)

A
termelői
csoport
átmenetileg
települések en végzi tevék enységét.

k edvezményezett

A termelői csoport k edvezményezett települések en végzi
tevék enységét.

4. A szolgáltatások versenyképességének erőssége.

A 105/2015. (IV.23.)
Korm. rendelet 2. és 3.
melléklete alapján.

5

10

5

Támogatást igénylő
nyilatkozata alapján.

Legalább egy fő k özös alk almazott felvétele a támogatói
ok irat k ézhezvételét k övető 2 éven belül és foglalk oztatása
a támogathatósági időszak végéig.

10

Innovatív eljárások , technológiák alk almazása.

10

4
5

A 42/2015. (VII.22.) FM rendelet 3. § (1) és 4. § (1) a) pontjában leírtaknak megfelelően.
Amennyiben több szempontot választ a termelői csoport, úgy a pontok összeadódnak.
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A tagi együttműk ödés, a tudás és innováció érdek ében
k épzések szervezése a tagok számára.

10

5. A VP-ben megfogalmazott ágazati preferenciákhoz
való viszony.

Az elismerési határozatban szereplő termék vagy
termék csoport a k ertészeti vagy állattenyésztési ágazatba
tartozik .

6. Termelői csoporton keresztüli termék értékesítés
aránya.
A termelői csoport vállalja, hogy a tagok az elismerés
tárgyát képező terméket - az alapszabályban rögzítettek
szerint - a termelői csoporton keresztül a második kifizetési
kérelem évét megelőző évtől kezdődően az alábbi
arányban értékesítik.
A termelői csoporton k eresztül történő érték esítés aránya
75,1% - 85% k özötti.

Elismerési okirat alapján.

10

Termelői csoport
Alapszabályában
rögzítetten.

5

A termelői csoporton k eresztül történő érték esítés aránya
85,1% - 95% k özötti.

10

A termelői csoporton k eresztül történő érték esítés aránya
meghaladja a 95%-ot.
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Összesen elérhető maximális pontszám

100

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatók azok a
kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri
el a minimális 50 pontot.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak !

5.1

A támogatás formája

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2

A projekt maximális elszámolható összköltsége

Jelen felhívás esetében nem releváns.
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5.3

A támogatás mértéke, összege

A támogatás, értékesítés (forgalom) alapján számított átalányösszegű támogatás, melyre a csoport az
elismerését követő legfeljebb 5 éven keresztül jogosult.
A támogatás mértéke az első éves kifizetési kérelemnél a tagok több, korábbi évi értékesítéseinek
átlagértéke alapján kerül kiszámításra.
A támogatás mértéke a második kifizetési kérelem évétől kezdődően az adott évi kifizetési kérelem
benyújtását megelőző naptári évre vonatkozó tagoktól felvásárolt elismert termék termelői csoport általi
továbbértékesítéséből származó értékesítés nettó árbevétele alapján kerül kiszámításra.
Az első éves kifizetés esetén – kizárva a kettős támogatás lehetőségét – amennyiben az adott tag egy
másik termelői csoport felé értékesítette termékét, amely után az adott termelői csoport már támogatást
vett igénybe, úgy az az összeg nem vehető figyelembe az értékesített termék éves átlagértékének
számításakor.
A mezőgazdasági ágazatban elismert termelői csoport minden tagjának az első éves kifizetési kérelem
benyújtását megelőző 3 teljes év vonatkozásában, az elismerés tárgyát képező termékből származó
egyéni tagi árbevételét igazoló bizonylatokat (kivételt képeznek azon árbevételek, amelyek nem a jelen
támogatást igénylő konkrét termelői csoport, hanem egy másik elismert termelői csoport irányába
történtek és a másik termelői csoport már azok alapján vett igénybe támogatást ) fel kell tüntetni a benyújtó
felületen. A feltüntetett tagi egyéni árbevételek összesített értéke kerül elosztásra 3-mal és ezen átlag
árbevétel alapján kerül sor a támogatási összeg meghatározására.
Legkésőbb a helyszíni ellenőrzés időpontjában a termelői csoportnak rendelkeznie kell a tagoktól történő
felvásárlások bizonylataival illetve a tagok egyéni értékesítéseit igazoló eredeti bizonylatokkal.
A támogatás összegének kiszámítása mezőgazdasági ágazatban létrejövő termelői csoportok
esetén:
a) Az első éves kifizetési kérelemnél a termelői csoportnak kifizetett támogatás összegét a kifizetési
kérelem benyújtásakori tagok által a kifizetési kérelem benyújtását megelőző három, teljes (január
1-től december 31-ig terjedő) év során értékesített elismerés tárgyát képező termékekből
származó termelés, éves nettó átlagértéke alapján kell számítani.
b) A második kifizetési kérelem évétől kezdődően a támogatást a (korábban már részben közös
értékesítést megvalósító, működő) csoport éves értékesített termelése (termelési értéke) alapján
kell kiszámítani. A támogatás alapját kizárólag az éves beszámolóban, illetve a termelői csoport
számviteli nyilvántartásában elkülönítetten az elismerési rendelet 4. § (3) bekezdése alapján
feltüntetett, tagoktól felvásárolt, elismerés tárgyát képező termékekből származó, bizonylattal
igazolható értékesítés nettó árbevétele képezheti.

A támogatás összegének kiszámítása erdészeti ágazatban létrejövő termelői csoportok esetén:
Az erdészeti ágazatban létrehozott, korábban közös értékesítést még nem végző (új) termelői csoport
esetében az első évben a termelői csoportnak kifizetett támogatás összegét a tagok által, a kifizetési
kérelem benyújtásának évét megelőző öt teljes (január 1-től december 31-ig terjedő) év során értékesített
termelésének éves nettó átlagértéke alapján kell kiszámítani, figyelmen kívül hagyva a legmagasabb és a
legalacsonyabb értéket. A feltüntetett tagi egyéni árbevételek összesített értékéből levonásra kerül a
legnagyobb és a legkisebb értékű bizonylat árbevétele és ezen korrigált árbevétel kerül elosztásra 5-el.
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Az átlagérték igazolhatósága érdekében az elismerés évét megelőző öt év gazdasági eseményeiről,
egyéni nettó tagi árbevételeiről szóló bizonylatok eredeti példányainak legkésőbb a helyszíni ellenőrzés
időpontjában a termelői csoport rendelkezésére kell állnia.
Erdészeti ágazatban a termelői csoport minden tagjának a kifizetési kérelem benyújtását megelőző öt
évben az elismerés tárgyát képező termékből származó egyéni tagi árbevételét igazoló bizonylatokat
(kivételt képeznek azon árbevételek, melyek nem a jelen támogatást igénylő konkrét termelői csoport,
hanem egy másik elismert termelői csoport irányába történtek és a másik termelői csoport már azok
alapján vett igénybe támogatást) fel kell tüntetni a benyújtó felületen.
Jelen felhívás alapján benyújtott első éves kifizetési kérelem esetében nem képezheti a támogatási
összegszámítás alapját az az egyéni tagi árbevétel, amely elismert termelői csoport vagy szervezet
felé történő értékesítésből származott.
A támogatás mértéke:
A támogatás éves részletekben kerül kifizetésre, úgy, hogy a részletek intenzitása folyamatosan
csökken.
Ha az elismert termelői csoportnak az elismerés éve előtti év január 1. - december 31. közötti
beszámolási időszakra szól az éves beszámolója és az értékesítés nettó árbevétele nagyobb, mint 0 Ft,
akkor a támogathatósági időszak 1 évvel csökken. Ilyen esetben a támogatás mértéke az első és második
évben az éves értékesített termelés 10%-a, harmadik évben 9%-a, negyedik évben 8%-a, de maximálisan
100 000 eurónak megfelelő forintösszeg/év.
Ha az elismert termelői csoportnak az elismerés éve előtti évet megelőző év tekintetében is január 1. –
december 31. közötti beszámolási időszakra szól az éves beszámolója és az értékesítés nettó árbevétele
nagyobb, mint 0 ezer Ft, akkor a támogathatósági időszaka további 1 évvel csökken. Ebben az esetben a
támogatás mértéke az első és második évben az éves értékesített termelés 10%-a, harmadik évben 9%a, de maximálisan 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg/év.
Amennyiben a fent felsorolt feltételek teljesülnek, az elismerés évét megelőző minden további év
vonatkozásában a támogathatósági időszak további 1 évvel csökken.

Az elismerést követő

A támogatás mértéke:
(az éves értékesített termelés)

1. és 2. évben

10%

3. évben

9%

4. évben

8%

5. évben

7%

A vis maior esemény miatt kiesett árbevétel a támogatási összeg számítás során nem vehető figyelembe.
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5.4 Előleg igénylése
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.5 Az elszámolható költségek köre
Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek
a projekt megfelel.
Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell
alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve
egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség
felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem
szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak
megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatá st
nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.
Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.8. Nem elszámolható költségek köre
Jelen felhívás esetében nem releváns.

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Támogatáshalmozódás
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.
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A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű
támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy
támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami
támogatással halmozható.

5.9.1. A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a
továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló
255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás ok részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a
továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. áprili s 25-i
360/2012/EU bizottsági rendeletben (HL L 114., 2012.4.26.) meghatározott felső határig halmozható. A
támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkében meghatározott felső határig
halmozható.
A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
A Kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a
részére és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére a támogatás
odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben Magyarországon odaítélt csekély összegű
támogatások támogatástartalmáról.
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6.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

SORÁN

6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

SORÁN

a) A támogatási kérelem benyújtásakor a termelői csoport tagjainak listája (tag neve, tag ügyfélazonosítója, tag termelői csoportba való belépésének dátuma, kilépésének dátuma);
b) Termelői csoporton keresztüli termékértékesítés arány tagonként igazolása
1. gazdasági társaság esetén független könyvvizsgálói igazolás,
2. egyéni vállalkozó esetén független könyvvizsgálói igazolás,
3. őstermelő esetén személyi jövedelemadó bevallás,
kötelezett őstermelők esetén az értékesítési betétlap.

illetve az adóbevallásra nem

6.2. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK LISTÁJA
a) A kifizetési kérelem benyújtásakor a termelői csoport tagjainak listája (tag neve, tag ügyfél azonosítója, tag termelői csoportba való belépésének dátuma, kilépésének dátuma)
b) Ha a termelői csoport rendelkezésére áll, úgy a kérelem benyújtását megelőző évről szóló, a
számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az elismerési rendelet 4. § (3) bekezdése
szerinti főkönyvi kivonat aláírásra jogosult által oldalankét aláírással hitelesített másolata
c) A termelői csoport által benyújtási felületre feltöltendő összesítőt, amely alapján a támogatás
alapját képező termelési érték, egyéni tagi árbevétel meghatározható.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020 .hu
oldalon.
A nyilvántartásba vételre, az adatváltozások bejelentésére, az adatok kezelésére, védelmére és
szolgáltatására, közzétételére, valamint a kifizető ügynökség által működtetett nyilvántartási rendszerekre
a 2007. évi XVII. törvény III. Fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.
1.

2.
3.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon
található az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő pályázati felhívásokhoz
c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: Az Útmutató célja hatálya
Kizáró okok listája
A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
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a.
b.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített
eljárásrendben

Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
A Felhívással, a projekt kiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos
legfontosabb jogszabályok

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
1. számú melléklet – Jogkövetkezmények
2. számú melléklet – Fogalomtár
3. számú melléklet – Jogszabályjegyzék
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