Módosult az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1-20 kódszámú)
felhívás
Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című
(VP2-4.1.1-20 kódszámú) felhívás dokumentációja.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott „Állattartó telepek
fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1.-20 kódszámú) felhívás 2021. július 14. napjával
újranyitásra kerül, ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására.
Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat
érintik:

1. A felhívás 1.2. fejezetében módosításra került a rendelkezésre álló keretösszeg és ennek
megfelelően arányosan módosultak a célterületekre, illetve a fókuszterületekre allokált
keretösszegek, továbbá módosult a támogatott projektek várható száma.

2. A felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható fejezetében a 3. célterület - Szarvasmarhatartó
telepek korszerűsítése – pontosításra került: a takarmányok eltarthatóságát biztosító
technológia kialakítása magában foglalja a falközi silótér létesítését.

3. Pontosításra került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet II. Hatósági
engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos alfejezetének 1., 6., 7. és 9. pontja.

4. A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet II. pontja kiegészült a 2., a 4. és a 8. pont
tartalmával.

5. Pontosításra került a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet III. 1. pont D)
alpontja.

6. A felhívás 3.5.1 A projekt megkezdése fejezete kiegészítésre, illetve módosításra került a
következők szerint: „Felújítás, vagy bővítés a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni
szemlét követően kezdhető meg. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett
felújítás/bővítés az érintett – előzetes helyszíni szemle nélkül megkezdett – projektelem
elutasítását vonja maga után.”

7. A felhívás 4.1 támogatást igénylők köre fejezete kiegészítésre került az őstermelők családi
gazdaságára (ŐCSG), illetve a családi mezőgazdasági társaságokra (CSMT) vonatkozó
szabályozással.

8. A felhívás 4.2 támogatásban nem részesíthetők köre fejezet módosult, miszerint nem
részesíthető támogatásban azon támogatást igénylő, aki a jelen felhívás keretében már
részesült támogatásban ugyanazon megvalósítási hely kapcsán. Eltérő szakaszokban
benyújtott és különböző megvalósítási helyekre vonatkozó több kérelem alapján is részesülhet
támogatásban ugyanazon támogatást igénylő.

9. Módosultak a Felhívás 4.3. pontjában rögzített benyújtási időpontok: 2021. július 14-től ismét
lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására.

10. Pontosításra - illetve módosításra - került a fentieknek megfelelően a 6. Csatolandó
mellékletek listája fejezet.

11. A felhívás 7. további információk fejezete szintén a felhívás sablonnak megfelelően módosult
a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett elhalálozására vonatkozó szabályok
tekintetében.

12. A felhívás több pontján jogszabályi hivatkozások pontosítására, illetve módosítására is sor
került.

13. Módosult a felhívás 2. számú szakmai melléklete (Forgalomtár): bővült a Családi
mezőgazdasági társaság, illetve az Őstermelők családi gazdasága fogalmával.

14. Módosult, illetve kiegészült a felhívás 3. (Jogkövetkezmények), és 4. (Jogszabályjegyzék)
számú szakmai melléklete.

15. Módosult, illetve pontosításra került a felhívás 11. (A mezőgazdasági tevékenységből
származó nettó árbevétel kiszámítása) és a 12. számú (Üzleti terv kitöltési útmutató) szakmai
melléklete is.

16. Módosult a fentiek szerint a felhívás Támogatói Okirata.

