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TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA
A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató
által …………. napján meghirdetett, Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek
fejlesztése című, VP2-4.1.1.7-20. kódszámú felhívás alapján …………………, mint támogatást igénylő
……… időpontban ………….. iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be.
Értesítem, hogy a Támogató a …........ azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A támogatás tárgya a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható
költségeinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) és hazai
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Maximális pontszám

A támogatási
kérelemmel elért
összpontszám

A Döntés-előkészítő Bizottság
által meghatározott
támogathatósági
határpontszám /

100 pont
100 pont
A Projekt megvalósításának kezdete: ………
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: …………
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: …………
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: …………
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az Általános
Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 13. pontja tartalmazza.

|
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A Projekt (projekt megvalósításának kezdete)  (jelen okirattal érintett időszak utolsó napja)-ig terjedő
időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége …….
Ft, azaz ……………….. forint.
A Támogatás intenzitása: …..1
A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg
legfeljebb 50. %-a.
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege ………… Ft, azaz …………………… forint.
Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból … Ft,
azaz … forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
A támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása2:
- … (Konzorciumi tag neve) … Ft, azaz … forint támogatásban részesül,
- … (Konzorciumi tag neve) … Ft, azaz … forint támogatásban részesül,
- … (Konzorciumi tag neve) … Ft, azaz … forint támogatásban részesül,
- … (Konzorciumi tag neve) … Ft, azaz … forint támogatásban részesül,
- … (Konzorciumi tag neve) … Ft, azaz … forint támogatásban részesül.
A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet az 1. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A Projekt megvalósításának mérföldkövei és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 1. mellékletben meghatározott
műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
Biztosítékadási kötelezettség
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1a) bekezdése alapján EMVA-ból származó forrásból nyújtott
támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű
biztosítékot nyújtani.
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A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem középmagyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
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Indokolás3
A támogatási kérelem egyes szempontjaira kapott részpontszámok, továbbá az elutasított tétellel,
csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő
támogatás részletes indokolása megtekinthető az illetékes megyei kormányhivatalnál.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen,
annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az agrárminiszternek címzett kifogást nyújthat be,
amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik.
A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a
kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet
költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg
köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott költségcsökkentéssel
kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.
Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást
köteles a jelen támogatói okiratban foglalt, általa vállalt kötelezettségek végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az ÁSZF
rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Okirat, valamint az ÁSZF
a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns
jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.
Kapcsolattartás
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás ügyfélkapun keresztül történik. A
Kedvezményezett nevében meghatalmazott is eljárhat.
A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.
A Konzorciumvezető a Támogatásban részesített projekt megvalósítására irányuló Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást legkésőbb az első kifizetési kérelemmel benyújtja a Támogató részére. 4
Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
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Elutasított tétellel, csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás
esetén a részletes indokolás és a kifogás benyújtásának lehetőségét és módját tartalmazó tájékoztatás szerepeltetendő.
4 Amennyiben releváns

Hatálybalépés
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

5

Jelen Okirat hatálybalépésének napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő
utolsó napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okiratban meghatározott feltétel eltér a benyújtott
támogatási kérelem feltételeitől, így a támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat
Kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy
egyéb módon történő átvételét követően a Kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló
határidőben kifogást nem nyújt be.6
Az Okirathoz csatolt …… db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban
vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a pályázati felhívás, a támogatási kérelem és annak
mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
Az Okirat … oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus
úton megküldésre.
Kelt: Kecskemét, 20.. …..

Támogató
név
beosztás
Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatóság

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
melléklet – Jogkövetkezmények
melléklet – A Projekt forrásai7
melléklet – A Projekt mérföldkövei8
melléklet – A Projekt költségvetése9
melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások 10
melléklet – Konzorciumi megállapodás11

Amennyiben nincs elutasított tétel, vagy a támogatás nem csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy
támogatási alappal történik
6 Amennyiben van elutasított tétel, vagy a támogatás csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy
támogatási alappal történik
7
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8
Amennyiben releváns
9
Amennyiben releváns
10
Amennyiben releváns
11
Amennyiben releváns

1. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:
I. Általános elvárások:
1. Jelen Felhívás keretében támogatás az 1. célterületen kizárólag baromfitartáshoz (házityúk,
pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk, fürj, húshasznosítású galamb, fácán, fogoly, strucc
és emu), a 2. célterületen kizárólag sertéstartáshoz (házi sertés és vaddisznó) kapcsolódó
projektekhez nyújtható. (A két célterület az egyéb feltételek tekintetében azonos.)
2. A Felhívás keretében támogatás kizárólag járványvédelemhez kapcsolódó projektekhez nyújtható.
3. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell
összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak
történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a
projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípusváltozás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.
4. A Kedvezményezett köteles eleget tenni a 272/2014 Korm. rendeletben foglaltaknak.
5. A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az ÁÚF című
dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
II. Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a Kedvezményezettnek az
alábbiakat kell figyelembe venni:
1. Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési
és/vagy a jogerős vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedélyt a hozzá kapcsolódó
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt.
2. Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a
jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a
használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem vagy
a használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelembenyújtására vonatkozó igazolás csatolása
szükséges. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül
mindaddig, amíg a Kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles
építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.
3. Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr
alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési
engedélyköteles és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint egyébként
nem állna fenn az építésinapló-vezetési kötelezettség, akkor az építési és felmérési napló
elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati
szabályozás szerint).
4. Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti hatástanulmányt
szükséges készíteni, úgy azt legkésőbb az első kifizetési kérelemhez csatolni kell.
5. A művelet megvalósítását szolgáló gazdasági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti
dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas,
rendezett formában rendelkezésre kell állniuk.
III. A megújuló technológia alkalmazására vonatkozó projektekkel kapcsolatos elvárások:
1. A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása
igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott járványvédelmi célú rendszer/eszköz/épület
villamosenergia-, illetve hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. Ennek igazolásához
a Magyar Mérnöki Kamara és/vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékében szereplő szakértő
által igazolt villamos és/vagy hőenergia fogyasztási adatokat a támogatási kérelem mellékleteként
be kell nyújtani. A projekt eredményeképp megtermelt villamos energia hálózatba történő
értékesítése nem engedélyezett, kizárólag szigetüzemű rendszer telepítése támogatott.

2. Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén az
alapanyag csak Annex I. termék, valamint Annex I. termék előállítása, felhasználása során
keletkező melléktermék lehet.
3. Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges
cél villamos energia előállítása, úgy a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább
25%-át saját gazdaságon belül hasznosítani kell.
4. Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát
termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások
igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben foglalt
előírásoknak.
IV. A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:
1. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a támogatott beruházást, eszközt, létesítményt a
rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni,
üzemeltetni.
2. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható
bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná
válás esetén a projekt tárgya a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által
rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést
követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból
lecserélendő.
3. Építési projekt esetében a kifizetési kérelem vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett
Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó. A kifizetési kérelem
benyújtásakor érvényes ÉNGY referenciaárak mértékéig lehet elszámolni. 12
4. Építési projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal együtt az ÉNGY szerinti bontású
számlarészletezőt is be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez.
5. A kifizetési kérelemmel csak annyi anyaghoz tartozó költség kerülhet elszámolásra– a hozzá
kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt – amennyi anyag a támogatott projekttel
kapcsolatosan ténylegesen felhasználásra került.
6. Valamennyi beépítésre kerülő építési termék vonatkozásában elvárás a műszaki teljesítmény
igazolása a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerint.
7. Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű, a támogatási kérelem
benyújtásának évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések
beszerzése és beépítése támogatható, amely a támogatható tevékenység megvalósítását
szolgálja.
8. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek,
szabványoknak, illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak, szabványoknak,
környezetvédelmi előírásoknak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől
függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett
tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!
VI. Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:
Amennyiben a Kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási
időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év
foglalkoztatotti átlaglétszáma adja. A foglalkoztatotti átlaglétszám kiszámításának módját a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) „Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz” című kiadványa
tartalmazza.

Az ÉNGY tételek elszámolásának részletei megtalálhatók az IH által megjelentetett „Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program
keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről” című dokumentumban a
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523 elérhetőségen.
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2. melléklet – Jogkövetkezmények
I.

A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll,
amennyiben:

a) a Kedvezményezett már nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, kivéve, ha olyan jogosultsági
feltételről van szó, amelynek változása életszerű vagy a projekt megvalósítása érdekében be kell
következnie;
b) a Kedvezményezett a foglalkoztatotti bázislétszámot a fenntartási időszak alatt nem tartja fenn.
c) a Kedvezményezett a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének
legalább 80%-át nem teljesíti.
II.

A Támogató az ÁSZF 7.4.2 pontjában foglaltak mellett a jogosult a Szerződéstől elállni,
az igényelt támogatást teljes egészében vagy részben visszavonni, amennyiben a
Kedvezményezett nem tesz eleget valamely, a Vidékfejlesztési Programban foglalt
kötelezettségvállalásoknak, így különösen:
1. A Kedvezményezett - amennyiben azt a Felhívás indokolja - a környezeti hatásvizsgálati és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet alapján készített környezeti hatástanulmányt, legkésőbb az első kifizetési
igényléshez - hiánypótlásra való felszólítást követően - nem mellékeli;
2. Amennyiben a technológiai önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-a saját
gazdaságon belül annak ellenére nem kerül hasznosításra, hogy a mezőgazdasági eredetű
biomassza alapú energia előállítás esetén az elsődleges cél villamos energia előállítása;
3. Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia megoldás alkalmazása esetén
nem tesz eleget annak a kitételnek, hogy az alapanyag csak Annex I. termék, valamint Annex
I. termék előállítása, felhasználása során keletkező melléktermék lehet;
4. Kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát
termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott
támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM
rendeletben foglalt előírásoknak.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

III.

Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő
jogkövetkezmények

Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő alatt, vagy a projektmegvalósítás befejezését
követő, a fenntartási időszak alatti ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a
tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási összeg
visszafizetésére13:

A jogkövetkezmények alkalmazása mind a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatti, mind a projektmegvalósítás
befejezését követően, a fenntartási időszak alatti nem teljesítésre vonatkozóan történik.
13

„A” oszlop

Tartalmi értékelési szempont

1.

2.

azon vállalásának, hogy ökológiai
gazdálkodóvá válik nem tesz eleget,
vagy a már ökológiai gazdálkodó e
tevékenységével felhagy, vagy
ökológiai minősítését elveszíti

termelői csoporti, vagy termelői
szervezeti tagsága megszűnik

Valamennyi jogosulatlanul
igénybevett többletpont
után visszafizetendő
összeg

„B” oszlop
Amennyiben a támogatási
kérelemre adott
összpontszám a
jogosulatlanul
igénybevett többletpont
hiányában nem érte volna
el a Döntés-előkészítő
Bizottság által
meghatározott
támogathatósági
határpontszámot, úgy a
visszafizetendő összeg

minden jogosulatlanul
igénybevett többletpont után
a hatályos támogatói
okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul
igénybevett többletpont
után a hatályos támogatói
okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

minden jogosulatlanul
igénybevett többletpont után
a hatályos támogatói
okiratban meghatározott
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul
igénybevett többletpont
után a hatályos támogatói
okiratban meghatározott
támogatási összeg 2%-a

Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan
igénybevétel, úgy az „A” oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze kell vonni, mely
eredményezheti a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám alá
csökkenést, mely esetben a „B” oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.

