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Kedves Gazdálkodók!
Kevés annyira kézzelfogható európai uniós politika van, mint a mező-
gazdasági. A huszonhét tagállam közös mezőgazdasági támogatási és 
vidékfejlesztési rendszert működtet, ennek költségvetése közös tagál-
lami befizetésekből áll össze, és együtt döntik el, hogy ebből hogyan és 
mit támogatnak. A cél kettős: az élelmiszerellátás biztosítása Európá-
ban és ennek a gazdasági ágazatnak a megtartása. 

Az előző bekezdésben rendkívül egyszerűen fogalmaztam meg azt a té-
mát, amelyről a közös agrárpolitika és az Önök kezében lévő kiadvány szól. 
Egy bonyolult rendszerről írtam, és elvont szavakat használtam. Pont má-
sokat, mint amilyen a gazdálkodás maga, hiszen az – szó szerint – földhöz-
ragadt: pénzről, eszközökről, vetésről, állatokról, időjárásról, betakarításról, 
értékesítésről, vagyis nagyon sok munkáról szól. Olyan munkáról, amelyet 
ritkán fizetnek meg a valós értékén, és amely mégis a legfontosabb, hiszen 
mindannyiunk betevő falatját jelenti. Az észszerű mezőgazdasági támo-
gatások a jövedelmezőséget, a munka megbecsülését, a hagyományos és 
észszerű gazdálkodást, a falu és a föld fennmaradását biztosítják.

Az erdélyi magyar falvak a Székelyföldtől a Partiumig ismerik és eddig si-
kerrel hasznosították az agrártámogatásokat, amelyek mára fontos részei 
a megélhetésnek. A gazdák egyre tapasztaltabbak, egyre többük számára 
az egyszerű családi gazdálkodás helyett komoly vállalkozást jelent az ag-
rárium. Ez a kiadvány a következő esztendők pályázati lehetőségeit, a fej-
lődés irányait mutatja meg a mezőgazdaság szerteágazó területén. Teljes, 
hiszen valamennyi témakört tartalmazza, ugyanakkor inkább iránymutató, 
nem váltja ki az évek során érkező részletes pályázati kiírásokat. 

A kezdeti tejkvótától a mostani zöldítésig sok minden változott a szabá-
lyozásokban, ehhez kínálunk eligazítást a kiadványban és a bemutatá-
sát kísérő rendezvényeken. Ebben az erőfeszítésben európai parlamenti 
képviselőként kollégáimmal és a gazdaszervezetekkel közösen ezzel a 
két eszközzel is szeretném segíteni és támogatni a magyar gazdákat, 
itthon, a szülőföldön.

Isten áldja munkájukat!

Vincze Loránt 
európai parlamenti képviselő
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A közös agrárpolitikáról  
dióhéjban

Hatvanéves a tagállamok mezőgazdasági támogatási és vidékfejlesz-
tési szakpolitikájának egységes szabályozása, az Európai Unió közös 
agrárpolitikája (KAP). 1962 óta – a gazdálkodókat, az agráriumot és 
a vidéket érintő kihívásokra nyújtott válaszok révén – sokat változott, 
de fő célkitűzése ugyanaz maradt. Éspedig az, hogy partneri viszonyt 
teremtsen a mezőgazdaság és a társadalom, valamint Európa és az 
európai gazdálkodók között.

Az európai agrárpolitika két pillérre támaszkodik. Az első pillér a köz-
vetlen kifizetéseket, a hektár- és az állatállományszám-alapú agrártá-
mogatásokat, míg a második pillér a vidékfejlesztést, a farmfejlesztést, 
a vidéki munkahelyteremtést és jövedelemdiverzifikálást szolgáló for-
ráselosztást tartalmazza, hétéves ciklusokra kidolgozva.

Az EU célja, hogy támogassa a mezőgazdasági termelőket, javítsa a 
farmok, mezőgazdasági vállalkozások termelékenységét, és ezáltal biz-
tosítsa, hogy a fogyasztók folyamatosan és megfizethető áron jussa-
nak hozzá a szükséges élelmiszerekhez. A mezőgazdasági termelőknek 
nyújtott közvetlen támogatásokon és a túlzott áringadozásokat fékező 
beavatkozáson keresztül a KAP hangsúlyos célja, hogy tisztességes 
megélhetést biztosítson a gazdálkodóknak. A második pillérhez tar-
tozó intézkedések révén életben tartja a vidéki térségek gazdaságát, 
ösztönzi a munkahelyteremtést a mezőgazdaságban, az agrár-élelmi-
szeriparban és a kapcsolódó ágazatokban.
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A közös agrárpolitika alapja a családi gazdaságok és a mezőgazdasá-
gi termelők védelme Európa-szerte. A mezőgazdasági ágazat az Európai 
Néppárt Képviselőcsoportjának az egyik prioritása, és ennek megfelelő-
en támogatja azokat a törekvéseket, amelyek az európai mezőgazdaság 
diverzifikálását és versenyképességének növelését szolgálják. Az új KAP 
tárgyalása során a néppárti EP-képviselők azon dolgoztak, hogy egy olyan 
megújult uniós agrárkeret jöjjön létre, amely megvédi a gazdákat és egyben 
tekintettel van a jövő kihívásaira, mint például a környezet fokozottabb vé-
delme és az élelmiszer-biztonság fenntartása. Továbbá, a Néppárt a reform 
középpontjába állította a kis méretű gazdálkodásokat, a gazdákat, illetve 
különös figyelmet fordított a fiatal mezőgazdasági termelőkre, mivel ők a 
KAP jövőjének a kulcsa és a vidéki élet, a vidéki települések és a családi gaz-
daságok megtartói. A versenyképes és környezetbarát mezőgazdaságnak 
biztosítania kell egyben azt is, hogy az azt művelő gazdálkodók méltányos 
életszínvonalon élhessenek. Mindebben az EU a leghatékonyabban úgy se-
gíthet, ha az agrárkifizetések terén a munkahelyek megőrzésére és a vidéki 
területek fejlesztésére összpontosít.

Az élelmiszer-termelés jelentősége ellenére a mezőgazdasági termelők jö-
vedelme mintegy 40%-kal alacsonyabb a többi gazdasági ágazatban fize-
tett jövedelmeknél. Jelentős különbség az is, hogy a mezőgazdaság jobban 
függ az időjárási és az éghajlati viszonyoktól, mint sok más gazdasági ága-
zat. Ezenfelül a mezőgazdaságban szükségszerűen időigényes folyamat az, 
hogy a termelők a kínálatot a fogyasztói kereslethez igazítsák: nyilvánvaló, 
hogy időbe telik több búzát termeszteni vagy több tejet előállítani. Az agrá-
rium szereplőinek nemcsak a költséghatékonyságról kell gondoskodniuk, 
hanem arról is, hogy fenntartható és környezetbarát módon termeljenek, 
és megóvják a talajt meg a biológiai sokféleséget. Épp ezért az üzleti bi-
zonytalanság és az agrárgazdálkodás környezeti hatása indokolttá teszi a 
közszféra határozott szerepvállalását a mezőgazdaságban.

A szabályozás a célok eléréséhez rendelt különböző támogatási eszközökön 
keresztül hozzájárul a vidéken élők életkörülményeinek javításához. Romániá-
ban a lakosság ezt a minőségjavulást 2007, azaz az ország uniós csatlakozá-
sa óta eltelt időszakban a vidékfejlesztési pénzalapokból finanszírozott szá-
mos útépítési és csatornázási beruházás, felújított vidéki kultúrotthon, iskola, 
napközi, orvosi rendelő, játszótér, közösségi tér vagy a határba vezető, jó minő-
ségű burkolattal borított mezei és erdészeti út formájában is élvezheti.

A falvak, vidékek lakosságmegtartó képességének erősítése mellett az agrár-
politika segíti a vidéki területek és tájak megőrzését, az éghajlatváltozás elle-
ni küzdelmet és a fenntartható erőforrás-gazdálkodást. Az új, 2023–2027-es 
időszakban az intézkedések különösen ösztönzik a zöldítést, a fásítást és az 
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olyan gazdálkodási, talajművelési gyakorlatok használatát, elterjedt alkal-
mazását, amelyek a biotermelésre, a minél alacsonyabb vegyszer- és műtrá-
gyahasználatra, a hagyományos talajkímélő, környezetbarát eljárásokra és 
a természeti értékek fenntartható használatára épülnek. A néppárti tárgya-
lóknak köszönhetően első alkalommal került be a kötelező kifizetések közé a 
tízszázalékos támogatás a kis- és családi gazdaságok számára. Emellett 
jelentősen nőtt az ökológiai intézkedésekre adható támogatások aránya, ami 
tovább erősíti a helyi termelést és az egészséges, minőségi termékek előállí-
tásának lehetőségét.

Romániában, az erdélyi, székelyföldi gazdálkodók körében eddig is nagy 
népszerűségnek örvendtek a különböző agrár-környezetgazdálkodási cso-
magok, amelyek gyakorlatilag az elődöktől átvett extenzív, hagyományos 
gazdálkodás fenntartásával vagy épp másodvetésű zöldtrágyanövények 
vetésével, az egységes alaptámogatás kiegészítéseként, a két-háromszoro-
sára növelték a szántókra, legelőkre, kaszálókra elérhető hektáronkénti terü-
letalapú támogatás nagyságát. Okkal remélhető tehát, hogy az új szabályo-
zásban hangsúlyosan megjelenő zöldítési, környezetvédelmi törekvéseknek 
– amelyek felvállalásához természetesen jelentős többlettámogatásokat is 
rendeltek – az Erdélyre, Partiumra, Székelyföldre jellemző kis családi gaz-
daságok gond nélkül meg tudnak felelni, így a tájainkban rejlő ökogazdál-
kodási, állattenyésztési, agroturisztikai potenciált is maradéktalanul képesek 
kiaknázni.

A jövőben az uniós keret jobban segíti annak elérését is, hogy a támogatások 
valós kedvezményezettje csak aktív mezőgazdasági termelő lehessen. Ez 
azt jelenti, hogy a finanszírozásban való részesüléshez legalább minimális 
szintű mezőgazdasági tevékenységet kell végezni. Egy másik néppárti ja-
vaslat volt az is, hogy a KAP elfogadását követően további adminisztratív 
terhek ne háruljanak a mezőgazdasági termelőkre, például „a termelőtől a 
fogyasztóig” stratégiában megfogalmazott és az ökológiai sokféleségre vo-
natkozó elvek alkalmazása során. 

A közös agrárpolitikai célkitűzések eléréséhez vezető módokat és eszközöket 
az uniós tagállamok az Európai Bizottság jóváhagyásával ugyan, de saját 
agrár- és vidékfejlesztési stratégiáikban határozzák meg. Romániának a 
hazai mezőgazdasági termelők támogatására és a vidéki térségek fel-
zárkóztatására, erősítésére a 2023–2027-es tervezési időszak alatt 15,8 
milliárd euró áll rendelkezésére. Ezt a hatalmas összeget – a 2014–2020-as 
Országos Vidékfejlesztési Terv (PNDR) folytatásaként – a Nemzeti Stratégiai 
Tervben (PNS) rögzített közvetlen kifizetések és vidékfejlesztési intézkedések 
mentén használhatják fel a kedvezményezettek (gazdálkodók, vidéki vállal-
kozások, LEADER-közösségek, önkormányzatok). Európai néppárti javas-
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latra a pénzügyi ellenőrzés során az új szabályok lehetővé teszik a nemzeti 
hatóságok számára, hogy javítsanak olyan adathibákat, amelyeket a gazdák 
az adatszolgáltatáskor jóhiszeműen vétettek. Fontos, hogy a csalás és kor-
rupció ellen meghozott szabályok és az ágazat szereplői átláthatóságá-
nak biztosítása nyomatékosan megjelenik a reform hatására az elfogadott 
jogszabályokban. 

Tájékoztató kiadványunk következő fejezetében épp ezért a Nemzeti Straté-
giai Terv azon intézkedéseit és támogatási jogosultságait mutatjuk be, ame-
lyekre a mezőgazdasági tevékenységet végző magán- és jogi személyek, 
illetve a vidéki, nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozá-
sok, önkormányzatok idéntől közvetlen kifizetések vagy pályázati kiírá-
sok formájában számíthatnak.
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Közvetlen kifizetések

PD-01 – FENNTARTHATÓSÁGOT ELŐSEGÍTŐ 
ALAPSZINTŰ JÖVEDELEMTÁMOGATÁS (BISS)

A 2023–2027-es időszakban Románia 9.697.000 hektár területre fog fenn-
tarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatást nyújtani (a továb-
biakban e támogatás rövidítése: BISS).

A BISS kiegészítője az egyéb közvetlen kifizetéseknek, akárcsak a fenntart-
hatóságot elősegítő újraelosztó és a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyúj-
tott kiegészítő jövedelemtámogatások.

A 2023–2027-es időszakban a BISS keretében nyújtható maximális támo-
gatás 4.822.415.070 euró. Az egységnyi támogatás értéke növekvő ten-
denciát mutat: 2023-ban 96,47 euró/ha, 2027-ben pedig 103,06 euró/ha 
értékre emelkedik.

KÖVETELMÉNYEK

 » A mezőgazdasági termelő Románia területén mezőgazdasági tevékeny-
séget folytat, és „aktív mezőgazdasági termelőnek” minősül.

 » Legalább 1 hektár mezőgazdasági földterületet művel, a mezőgazdasági 
területek legalább 0,3 ha nagyságúak kell legyenek. Üvegházak, fóliasát-
rak, szőlőültetvények, gyümölcsösök, komlóültetvények, faiskolák eseté-
ben a mezőgazdasági parcellának legalább 0,1 hektárnak kell lennie.

 » Üvegházakban és fóliasátrakban termesztett zöldségek esetében, ame-
lyek jövedelemhez kötött támogatásokban részesülnek, a megművelt 
össz terület minimum 0,3 hektár kell legyen, a parcellák pedig minimum 
0,03 hektár nagyságúak kell legyenek.

 » Legelők esetében hektáronként legalább 0,3 számosállat (UVM) terhelést 
kell biztosítaniuk, vagy évente legalább egyszer lekaszálni a területet.
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PD-02 – FENNTARTHATÓSÁGOT 
ELŐSEGÍTŐ ÚJRAELOSZTÓ KIEGÉSZÍTŐ 
JÖVEDELEMTÁMOGATÁSOK (CRISS)

A támogatás feltételezi a mezőgazdasági termelő által bejelentett támogat-
ható hektáronkénti egyszeri támogatás nyújtását, termeléstől függetlenül.

Az újraelosztó jövedelemtámogatásra, egyszeri éves elszámolható hek-
táralapú támogatás formájában, azok a mezőgazdasági termelők jogo-
sultak, akik részesülnek a fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövede-
lemtámogatásban, és a mezőgazdasági üzemük 1–50 hektár között van.

A CRISS támogatások kiegészítik a BISS támogatásokat a növénytermesztési 
ágazatban lévő ökorendszerekkel, valamint a növénytermesztési és állattenyész-
tési ágazatban működő, egyéb jövedelemhez kötött támogatási rendszerekkel.

KÖVETELMÉNYEK

A CRISS a BISS támogatásokra jogosult mezőgazdasági termelőkre vonat-
kozik. A CRISS támogatásra jogosult gazdaságok területe 1–50 hektár között 
kell legyen. A mesterséges körülmények kialakításának elkerülése érdekében 
a CRISS támogatásra azon mezőgazdasági termelők jogosultak, akik nem 
darabolták szét a gazdaságukat 2020 után.

A CRISS támogatásokra Románia a közvetlen kifizetések felső határának 
10%-át különíti el, ami 978.688.815,57 eurót jelent a 2023–2027-es időszakra.

A területenkénti éves egységtámogatás a CRISS-beavatkozás éves felső 
határa és az APIA által az egyes támogatási években meghatározott támo-
gatható hektárszám közötti arány eredménye, figyelembe véve, hogy csak 
az 1–50 hektár közötti területtel rendelkező gazdaságoknak igényelhetik.

2023-ra az előrejelzett kifizetési összeg 50,61 euró/ha lesz, 2027-ben pedig 
eléri az 54,16 euró/ha értéket. A 2023–2027-es időszakra a támogatandó 
tervezett terület 3.748.473 hektár.

Ez a kifizetés a nagyon kis területű mezőgazdasági kistermelőknek is szól, 
mivel ők a továbbiakban nem részesülnek a „mezőgazdasági kistermelők-
nek” nyújtott támogatásból, amely nem bizonyult számukra vonzónak a KAP 
2014–2020-as időszakában.
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PD-03 – A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI 
TERMELŐKNEK NYÚJTOTT KIEGÉSZÍTŐ 
JÖVEDELEMTÁMOGATÁS

A 2023–2027-es időszakban Románia a fiatal mezőgazdasági termelők ré-
szére kiegészítő jövedelemtámogatást fog nyújtani, ami a termeléstől füg-
getlen támogatást jelent a fiatal mezőgazdasági termelő által bejelentett 
támogatható hektár alapján. A fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtott 
kiegészítő jövedelemtámogatás hozzájárul jövedelmük növeléséhez a tevé-
kenységük megkezdésekor és után.

KÖVETELMÉNYEK

A fiatal mezőgazdasági termelők alapszintű jövedelemtámogatása éves tá-
mogatást jelent azoknak a fiatal mezőgazdasági termelőknek, akik a fenn-
tarthatóság érdekében alapszintű jövedelemtámogatásra jogosultak, és a 
támogatható kedvezményezettek kategóriájába tartoznak, nevezetesen:

 » a fiatal mezőgazdasági termelőt a nemzeti stratégiai támogatási program 
megfelelő fejezete (4. fejezet) szerint határozzák meg;

 » a fiatal mezőgazdasági termelőt első alkalommal helyezik a mezőgazda-
sági üzem élére;

 » a fiatal mezőgazdasági termelő jogosult a BISS támogatásra;
 » a maximális mérettől függetlenül a mezőgazdasági üzemeknek csak az 

első 50 hektárja jogosult támogatásra.

Az előző támogatási időszak folytatásaként azok a mezőgazdasági termelők, 
akik a 2014–2020-as támogatási ciklusban teljes mértékben részesültek ebből 
a kifizetésből, a 2023–2027-es időszakban már nem pályázhatnak a kiegészí-
tő jövedelemtámogatásra. Ellenben, ha a fiatal mezőgazdasági termelők nem 
részesültek teljes körű támogatásban a 2014–2020-as támogatási ciklusban 
és a 2021–2022-es átállási időszakban, akkor jogosultak kifizetésre a 2023–
2027-es támogatási időszakban a támogatás odaítélésekor meghatározott 
támogathatósági feltételek fenntartásával, az előírt 5 éves határidőig.

A támogatásra szánt keretösszeg 2023-ban 12,88 millió euró, a 2023–2027 
közötti időszakra vonatkozó teljes felső határ pedig 67,2 millió euró, ami 
0,69%-a a FEGA közvetlen kifizetéseinek éves felső határának.

2023-ban becslésünk szerint a támogatás várható értéke 46 euró/ha lesz, 
ami 2027-re hektáronként 50 euróra emelkedik.
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PD-04 – SZÁNTÓFÖLDÖN ALKALMAZHATÓ, 
KÖRNYEZETKÍMÉLŐ TÁMOGATÁSOK

Az éves kifizetés az agroökológiai intézkedésekre vonatkozik, az általános és 
egyedi kötelező feltételek alkalmazásából eredő többletköltségekből eredő 
bevételkiesés részleges fedezésére nyújtják. Ennek feltételei:

 » A mezőgazdasági termelők 2024-től kezdődően a szántóterületeik 5%-át 
(beleértve az ugaroltatott területeket is) fenn kell tartsák a nem termelési 
és tájképi elemek számára a talaj védelmének biztosítása érdekében.

 » A fehérjenövények termesztésére vonatkozik a szántóterületeik 10%-án 
(2023) és 5%-án (az azt követő években).

 » Évente, hektáronként két fa ültetésére vonatkozik, ami hozzájárul a növé-
nyek védelméhez, a biológiai sokféleség csökkenésének megállításához és 
visszafordításához, valamint az élőhelyek és a tájak megőrzéséhez, ame-
lyek menedéket jelenthetnek a madarak és más állatok számára.

Az ökológiai gazdálkodás által lefedett támogatható szántóterület 5.750.000 
ha, amely 10,01 hektártól kezdődő gazdaságokból épül fel, és amelyek jelen-
leg félintenzív vagy intenzív hagyományos mezőgazdaságot folytatnak.

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 » 2024-től a mezőgazdasági termelőknek a szántóterület 5%-át nem ter-
melékeny elemek (beleértve a parlagon hagyott földterületet is) számára 
kell fenntartaniuk.

 » A teljes bejelentett szántóterület minimális részén növényi fehérjében gaz-
dag hüvelyes növényeket, nitrogénmegkötőket kell termeszteni, amelyeket 
be lehet takarítani, például szóját, étkezési vagy takarmányborsót, bük-
könyt, lóherét, facéliát, babot, csicseriborsót, csillagfürtöt, lencsét, lucer-
nát, hüvelyeseket és évelő fűfélék keverékeit. A minimális arány 2023-ban 
10%, 2024-től pedig 5% lesz.

 » A június 15-től október 15-ig tartó érzékeny időszakban a szántóterületet 
mezőgazdasági növényekkel kell bevetni, vagy a gazdaság szántóterü-
letének legalább 85%-án biztosítani kell a talaj minimális borítását a fő 
növénykultúra betakarítása után megmaradt tarlóval, másodvetésű növé-
nyekkel, takarónövényekkel vagy az újonnan telepített őszi növényekkel.

SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK

Az alábbi különleges követelmények egyikét alkalmazni kell a kötelező álta-
lános követelmények mellett:
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 » A 10,01 és 30 ha közötti területek esetében a mezőgazdasági termelőnek 
legalább két különböző kultúrát kell termesztenie, és a fő terménynek a 
szántóterület legfeljebb 75%-át kell lefednie.

 » A 30 hektárnál nagyobb területek esetében a mezőgazdasági termelőnek 
legalább három különböző kultúrát kell termesztenie, és a domináns kultú-
rának a szántóterület legfeljebb 70%-át kell lefednie. Két domináns kultúra 
együttesen a szántóterület legfeljebb 85%-át fedheti le.

 » Alkalmazzon talajkímélő technológiát a gazdaság megművelt területének 
legalább 50%-án. A konzervatív talajmegmunkálás (talajművelés nélküli, 
szalagos talajművelés vagy minimális talajművelés) a következő elemeken 
alapul: vetés előzetes talaj-előkészítés nélkül (talajművelés nélkül); vetés 
az előkészített csíkokban a sorok közötti beavatkozás nélkül (stip talajmű-
velés); vetés a talaj sekély előkészítése után, anélkül, hogy a barázdát be-
fordítanák (minimális talajművelés).

 » Ültessen évente legalább 2 fát hektáronként a gazdaság területén a kö-
vetkező típusok helyi fajtáiból: alma, őszibarack, szilva, kajszi, cseresznye, 
meggy, birs, dió, tölgy, hárs, mogyoró, akác, fenyő, gesztenye és más fajok.

Az ökológiai gazdálkodás keretében támogatásra jogosult gazdaságok mé-
rete legalább 10,01 hektár. A 2023–2027 közötti időszakban tervezett támo-
gatás 56,28 euró/ha (a maximális támogatás 73 euró/ha).

PD-05 – KÖRNYEZETBARÁT MEZŐGAZDASÁG 
GYAKORLÁSA KISGAZDASÁGOKBAN

Az ökológiai gazdálkodás a kisgazdaságoknak szól (általános nevén hagyo-
mányos háztartások), amelyek többsége a IACS-ba beiratkozott gazdaság.

Az ökológiai gazdálkodás célja, hogy ösztönözze a hagyományos, legfeljebb 
10 hektáros háztartásokat a környezetbarát mezőgazdasági gyakorlatok al-
kalmazásában és a vidék mezőgazdasági hagyományainak a folytatásában. 
Ugyanakkor az ökológiai gazdálkodás támogatja a kistermelőket a vidék 
életképességének megőrzésével, a természeti tőke tiszteletben tartásával és 
a biológiai sokféleség fenntartásával. A program a haszonnövény-termesztő 
gazdaságok azon kategóriáira vonatkozik, amelyek a mezőgazdasági föld-
területeiken (szántóföld, gyepterület és állandó kultúrák) állatállománnyal is 
rendelkeznek.

Az ökológiai gazdálkodás által lefedett támogatható terület meghaladja az 
1,2 millió hektárt.
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KÖTELEZŐ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 » A gazdálkodó 0,3 – 1 UVM/ha közötti, esettől függően az ANSVSA (Or-
szágos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság) és az ANZ 
(Országos Állattenyésztési Hivatal) nemzeti adatbázisába bevezetett ál-
latállományt birtokol, legalább 6 naptári hónapig.

 » Abban az esetben, ha a mezőgazdasági termelő szántóterületet művel, 
a megművelt terület legalább 10%-át a növényi fehérjében gazdag hü-
velyes növényekkel, nitrogénmegkötőkkel kell bevetnie a fitotechnikai és 
mezőgazdasági technológiai gyakorlat szerint, a talaj minőségének ter-
mészetes tápanyagokkal történő javítása érdekében. A terület többi ré-
szén a mezőgazdasági termelőknek adott esetben az alábbi növényfa-
jok közül legalább egyet termeszteniük kell: olajos magvak, kukorica, zab, 
árpa, búza, tritikálé, cékla, takarmánykaralábé, minőségi és egészséges 
takarmányadagot alkotó növények.

 » Vagy ideiglenes gyep a szántóföldeken.

SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK

Az alábbi különleges követelmények egyikét alkalmazni kell a kötelező álta-
lános követelmények mellett:

 » A gazdálkodó évente hektáronként legalább 2 fát kell ültessen a gazdaság 
területén a következő helyi fajták közül: alma, őszibarack, szilva, sárgaba-
rack, cseresznye, meggy, birs, dió, tölgy, hárs, mogyoró, akác, fenyő, geszte-
nye és más fajok. Gyepterületek esetében csak az 1. változat alkalmazandó.

 » A mezőgazdasági termelő június 15. és október 15. között köteles a szán-
tóterület legalább 85%-át megművelni a betakarítás után hátrahagyott 
tarlóval, másodvetéssel, takarónövényekkel vagy újonnan bevetett őszi 
növényekkel. A meghatározott időintervallumban a földterületet legfeljebb 
2 héten belül be kell vetni, leszámítva a talaj előkészítéséhez és a főnövény 
telepítéséhez szükséges időt. Állandó kultúrák esetében 75%, ha a talajt 
minimálisan a sorok közötti füves sávokkal, mulcsokkal vagy növényi ma-
radványokkal fedik le.

Azok a gazdálkodók, akik ezt a támogatást választják, nem férhetnek hozzá 
a PD-06-os támogatáshoz (sorok közötti távolság füvesítése a gyümölcs-, 
bortermelő, faiskolai és komlóültetvényekben).

Kedvezményezettek: azok az aktív mezőgazdasági termelők, akik a 
BISS-rendszer kedvezményezettjei. A mezőgazdasági termelő legalább 1 
hektáros és legfeljebb 10 hektár szántóterülettel (TA) vagy állandó gyepte-
rülettel (PP), állandó kultúrákkal (CP) vagy vegyes, legalább 0,3 ha TA vagy 
PP, illetve állandó kultúrák esetében pedig 0,1 hektár parcellával rendelkezik.
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A támogatás éves tervezett nagysága a 2023–2027 közötti időszakra 76 
euró/ha. (A maximális támogatás 98,8 euró/ha, a minimális támogatás 
64,60 euró/ha.)

PD-06 – A SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG 
FÜVESÍTÉSE GYÜMÖLCSTERMESZTŐ, 
SZŐLŐTERMESZTŐ, FAISKOLAI ÉS 
KOMLÓÜLTETVÉNYEKEN

Az ökológiai gazdálkodás program keretében nyújtott támogatást mezőgaz-
dasági terület (ha) egységére vetítve nyújtják, és azon mezőgazdasági ter-
melőknek ítélik oda, akik a gyümölcstermesztő, szőlő-, faiskolai és komlóül-
tetvény területének legalább 75%-át teljesen vagy felváltva, a sorok közötti 
távolságokat zölden tartják (két füves rész, egy nem).

ÁLTALÁNOS KÖTELEZŐ KÖVETELMÉNYEK:

 » június 15. és október 15. között a gyümölcs-, szőlő-, faiskolai és komlóül-
tetvény területének legalább 75%-át füvesíteni kell vagy füvesíteni fogják;

 » június 15-től október 15-ig nem engedélyezett a talajmunka a füvesített 
részeken.

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » azok az aktív mezőgazdasági termelők, akik a BISS kedvezményezettjei;
 » a Románia területén található, a IACS-ban azonosítható mezőgazdasági 

terület felhasználója;
 » a mezőgazdasági üzem mérete legalább 1 ha, a parcella mérete legalább 

0,1 ha.

Azok a gazdálkodók, akik ezt az ökológiai gazdálkodás programot választ-
ják, nem kérvényezhetik a PD-05 – Környezetbarát mezőgazdaság gyakorlá-
sa kisgazdaságokban (hagyományos háztartások) támogatást.

A támogatás tervezett mértéke a 2023–2027 közötti időszakban 85,50 euró/
ha. (A maximális összeg 102,60 euró/ha, a minimális összeg 76,95 euró/ha.)
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PD-07 – A TEJELŐ TEHENEK JÓLÉTÉNEK 
NÖVELÉSE

A mezőgazdasági termelők ösztönzése olyan technikák alkalmazására, 
amelyek jobb feltételeket teremtenek a tejelő tehenek tenyésztéséhez és tar-
tásához. A támogatás célja az alternatív megoldások alkalmazásából eredő 
többletköltségek és bevételkiesés fedezése, amely az antibiotikumok hasz-
nálatának csökkenéséhez, a láb- és tőgybetegségek megelőzéséhez, vala-
mint a tejelő tehenek jólétének javulásához vezet.

A haszonállatok védelmére vonatkozó jelenlegi szabványok az 58/1998-as 
irányelv szerint:

 » Az állatokat megfelelő méretű, megfelelő készségekkel, ismeretekkel és 
szakmai kompetenciákkal rendelkező személyzetnek kell gondoznia.

 » Minden olyan állattartórendszerben lévő állatot, amelynek jóléte a gyakori 
emberi gondozástól függ, naponta legalább egyszer meg kell vizsgálni. A 
más rendszerekben nevelt vagy tartott állatokat a szenvedés elkerülésé-
hez elegendő időközönként kell megvizsgálni.

 » A nem állattartórendszerben lévő állatokat, adott esetben és amennyire le-
hetséges, védeni kell az egészségüket fenyegető kockázatokkal szemben.

A MAGASABB SZINTŰ SZABVÁNYOKON TÚLMUTATÓ 
EGYEDI KÖVETELMÉNYEK:

 » a fejőberendezés műszaki állapotának időszakos ellenőrzése a traumás 
fejés elkerülése érdekében, ellenőrzés legalább évente 3-szor;

 » a fejőgépek hüvelyének cseréje legfeljebb 4 havonta;
 » a tőgykarbantartó termékek használata fejés előtt és után;
 » minden egyes felnőtt állat további éves körömpucolása;
 » az istálló pihenőhelyének nagyobb kényelemben való fenntartása, az 

alom minimális mennyiségének 100%-os növelésével, 2 kg/fő/napról 4 kg/
fő/napra.

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » állattenyésztők, akik az aktív mezőgazdasági termelők kategóriájába tar-
toznak;

 » egészségügyi-állatorvosi szempontból engedélyezett/nyilvántartásba 
vett állattartó gazdaság tulajdonosa, és e program keretében támogatást 
kér a felnőtt tejelő tehenek számára;

 » az állatokat a hatósági rendszer szerint azonosították és nyilvántartották.
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BECSÜLT TELJES ÉVES TÁMOGATÁS:

 » a traumás fejés elkerülése és a tőgy jóléte 50,26 euró/UVM/év;
 » körömegészség 29,09 euró/ UVM/év;
 » a pihenőhely javítása 20,83 euró/szarvasmarha.

Összesen 100,18 euró/UVM/év.

PD-08 – A FIATAL HÍZÓMARHA JÓLÉTÉT 
SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉS

A mezőgazdasági termelők támogatást kapnak az olyan állatjóléti kötele-
zettségvállalások végrehajtásában, amelyek túlmutatnak a nemzeti és euró-
pai jogszabályokból eredő vonatkozó kötelező előírásokon. Ez a támogatás a 
magasabb szintű állatjóléti intézkedések alkalmazásából eredő többletkölt-
ségek és bevételkiesés fedezésére szolgál. A beavatkozás a fiatal hízómar-
hákra vonatkozik.

A magasabb szintű szabványokon túlmutató egyedi követelmények:
 » az istállóban történő tartási időszak alatt minden egyes állat számára ki-

jelölt hasznos hely legalább 15%-kal történő növelése;
 » az istálló pihenőhelyének nagyobb kényelemben való fenntartása az 

alom minimális mennyiségének 50%-os növelésével, 2 kg/fő/napról 3 
kg/fő/napra.

SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEK:

 » az évi maximális felhalmozott állomány legtöbb 5000 fiatal hízó szarvas-
marha lehet;

 » a támogatásra jogosult állományt a vágásra való leszállítás időpontjáig 
kell tartani, legalább 6 hónapig;

 » engedélyezett vágóhídra történő szállításkor az élősúlya legalább 450 kg/
egyed.

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » állattenyésztők, akik az aktív mezőgazdasági termelők kategóriájába tar-
toznak;
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 » egészségügyi-állatorvosi szempontból engedélyezett/nyilvántartásba 
vett állattartó gazdaság tulajdonosa, és ezen program keretében támo-
gatást kér a fiatal hízó szarvasmarha számára.

BECSÜLT TELJES ÉVES TÁMOGATÁS:

 » az istállóban az egyes állatok számára elkülönített hasznos terület lega-
lább 15%-kal történő növelésére a félintenzív és intenzív tartásban: 98,71 
euró/UVM;

 » fokozott kényelmi feltételek biztosítása az állatok pihenőhelyén: 10,81 
euró/UVM.

A csomagban elérhető teljes támogatás: 109,52 euró/UVM.

PD-09 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– SZÓJA

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » aktív mezőgazdasági termelő, a BISS kedvezményezettje és az Integrált 
Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) azonosítható, szántóföldi 
kategóriába tartozó mezőgazdasági terület felhasználója;

 » legalább 1 hektár mezőgazdasági földterületen gazdálkodik, a parcellák 
mérete legalább 0,3 ha;

 » a mezőgazdasági termelő a nemzeti jogszabályokban előírt minimális éves 
szójatermelést visszafordítja a feldolgozóegységekbe, és/vagy a termelést 
saját fogyasztására, a tartott állatok takarmányozására használja fel;

 » a szójavetőmag esetében a mezőgazdasági termelőnek igazolnia kell a 
nemzeti jogszabályokban előírt minimális mennyiségű vetőmag leszállí-
tását;

 » a mezőgazdasági termelőnek a nemzeti jogszabályoknak megfelelő vető-
magot kell használnia;

 » a szójababot érettségkor szüreteli.

A 2023–2027-es időszakra a tervezett támogatott terület 176.000 hektár, a 
2023-ra előrevetített támogatás pedig 150 euró/ha (minimum 135 euró/ha, 
maximum 195 euró/ha).
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PD-10 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– LUCERNA 

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » aktív mezőgazdasági termelő, a BISS kedvezményezettje és a IACS-rend-
szerben azonosítható, szántóföldi kategóriába tartozó mezőgazdasági 
terület felhasználója;

 » a mezőgazdasági termelő legalább 1 hektár mezőgazdasági földterületen 
gazdálkodik, a parcellák területe legalább 0,3 ha;

 » a mezőgazdasági termelőnek évi bizonyos mennyiségű szénát, illetve 
szénából származó termékeket (granulátumot, pelletet vagy lisztet ) 
vagy a nemzeti jogszabályokban előírt minősített vetőmagot kell elő-
állítani a zöldtömeg esetén hektáronkénti évi 15 tonnát, széna vagy 
szénából származó termékek esetén 3,75 t/ha, minősített vetőmag 
esetén 200 kg;

 » a mezőgazdasági termelőnek a minimális zöldtömegtermelést, illetve 
szénát vagy szénából származó terméket kell értékesítenie az RNE-ben 
nyilvántartott állattartó gazdaságok számára, vagy biztosítania kell az 
RNE-ben nyilvántartott és általuk tartott állatok és/vagy szárnyasok mi-
nimális takarmányozását vagy takarmány készletezését;

 » a felhasznált vetőmag a nemzeti jogszabályoknak megfelelő minősített 
vetőmag kell legyen;

 » a lucernatermést érettségkor kell betakarítani.

A 2023–2027-es időszakra a tervezett támogatott terület 121.783 hektár, a 
2023-ra előrejelzett támogatás pedig 101 euró/ha (minimum 90,9 euró/ha, 
maximum 131,3 euró/ha).

PD-11 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
HÜVELYESEK IPARI TERMESZTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 »  a gazdálkodónak Románia területén kell végeznie mezőgazdasági tevé-
kenységét, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően;
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 » a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és a IACS-ban azonosított mező-
gazdasági terület használója, amely termőföldhasználati besorolású;

 » a gazdálkodó legalább 1 ha területű termőföldet művel, a mezőgazdasági 
parcella területe legalább 0,3 ha;

 » a gazdálkodónak minősített vetőmagot kell használnia a nemzeti jogsza-
bályoknak megfelelően;

 » a gazdálkodónak igazolnia kell a nemzeti jogszabályok által meghatáro-
zott minimális éves termékmennyiség kereskedelmi forgalomba hozatalát;

 » abban az esetben, ha a gazda egyben feldolgozó is, a feldolgozást köny-
velési bizonylatokkal kell igazolnia.

A 2023–2027 közötti időszakban a tervek szerint 6300 ha területet támogat-
nak, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 215 euró/ha (minimum 193,50 
euró/ha, maximum 279,50 euró/ha).

PD-12 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– KENDER

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 » Románia területén gazdálkodó, a BISS kedvezményezettje és a IACS-ban 
azonosított mezőgazdasági terület használója, amely termőföldhasználati 
besorolású;

 » a gazdálkodó legalább 1 ha területű termőföldet művel, a mezőgazdasági 
parcella területe legalább 0,3 ha;

 » a gazdálkodónak termesztési engedéllyel kell rendelkeznie, és be kell tar-
tania a kábító és pszichotróp anyagokat tartalmazó növények termeszté-
sére vonatkozó jogszabályokat;

 » a kenderkultúrát a virágzás befejezésétől számított legalább 10 napig nor-
mál termesztési körülmények között, a termesztéstechnológiának megfe-
lelően kell fenntartani, hogy a THC-tartalom meghatározásához szüksé-
ges ellenőrzések elvégezhetők legyenek az Európai Unió előírásai szerint;

 » a gazdálkodónak minősített fajta vetőmagot kell használnia a nemzeti 
jogszabályoknak megfelelően;

 » a gazdálkodónak igazolnia kell a nemzeti jogszabályok által meghatáro-
zott minimális éves termékmennyiség kereskedelmi forgalomba hozatalát;

 » abban az esetben, ha a gazda egyben feldolgozó is, a feldolgozást köny-
velési bizonylatokkal kell igazolnia.
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A 2023–2027 közötti időszakra a tervek szerint 950 ha területre nyújtanak 
majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 245 euró/ha (mini-
mum 220,50 euró/ha, maximum 318,50 euró/ha).

PD-13 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– RIZS

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 » Románia területén gazdálkodó, a BISS kedvezményezettje és a IACS-ban 
azonosított mezőgazdasági terület használója, amely termőföldhasználati 
besorolású;

 » a gazdálkodó legalább 1 ha területű termőföldet művel, a mezőgazdasági 
parcella területe legalább 0,3 ha;

 » a gazdálkodónak igazolnia kell a minimális éves rizstermelés értékesítését 
a nemzeti jogszabályoknak megfelelően;

 » abban az esetben, ha a gazda egyben feldolgozó is, a feldolgozást köny-
velési bizonylatokkal kell igazolnia.

 » a gazdálkodónak igazolnia kell, hogy a hatályos jogszabályok szerint mi-
nősített vetőmagot használ.

A 2023–2027 közötti időszakra a tervek szerint 6000 ha területre nyújtanak 
majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 605 euró/ha (mini-
mum 544,50 euró/ha, maximum 786,50 euró/ha).

PD-14 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– BURGONYAVETŐMAG

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 » a gazdálkodónak Románia területén kell végeznie mezőgazdasági tevé-
kenységét, a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően;
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 » a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és a IACS-ban azonosított mező-
gazdasági terület használója;

 » legalább 1 ha területű termőföldet művel, a mezőgazdasági parcella terü-
lete legalább 0,3 ha;

 » a gazdálkodó rendelkezik burgonyavetőmag-termelési engedéllyel;
 » a gazdálkodónak igazolnia kell a nemzeti jogszabályok által meghatáro-

zott minimális éves termékmennyiség kereskedelmi forgalomba hozatalát;
 » a gazdálkodó igazolja, hogy a nemzeti jogszabályoknak megfelelően mi-

nősített burgonyavetőmagot használ és termel.

A burgonyavetőmag esetében a 2023–2027 közötti időszakra a tervek 
szerint 650 ha területre nyújtanak majd támogatást, 2023-ban a terve-
zett irányadó összeg 2001 euró/ha (minimum 1800 euró/ha, maximum 
2601 euró/ha).

PD-15 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– KOMLÓ

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 » Románia területén gazdálkodó, a BISS kedvezményezettje és a IACS-ban 
azonosított mezőgazdasági terület használója;

 » a gazdálkodó legalább 1 ha területű termőföldet művel, a mezőgazdasági 
parcella területe legalább 0,1 ha;

 » a gazdálkodónak szerződést kell kötnie egy sörfőzdével vagy komlófeldol-
gozóval vagy egy gyógyszeripari feldolgozóval; a feldolgozói kapacitású 
gazdálkodók mentesülnek a szerződések bemutatása alól;

 » a gazdálkodónak igazolnia kell egy minimális éves termelés értékesítését/
feldolgozását a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

A 2023–2027 közötti időszakra a tervek szerint 260 ha területre nyújtanak 
majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 599,91 euró/ha 
(minimum 539,92 euró/ha, maximum 779,88 euró/ha).
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PD-16 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– CUKORRÉPA

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 » a gazdálkodónak Románia területén kell végeznie mezőgazdasági tevé-
kenységét;

 » a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és a IACS-ban azonosított mező-
gazdasági terület használója;

 » legalább 1 ha területű termőföldet művel, a mezőgazdasági parcella terü-
lete legalább 0,3 ha;

 » a gazdálkodónak szerződést kell kötnie a cukorrépa termelésére a nemzeti 
jogszabályok szerint elismert cukorgyárral;

 » a gazdálkodónak biztosítania kell a legalább 6 növény/m² átlagos sűrű-
séget;

 » a gazdálkodónak igazolnia kell a nemzeti jogszabályokban meghatározott 
minimális termelés kereskedelmi forgalomba hozatalát;

 » a gazdálkodónak igazolnia kell minősített vetőmag felhasználását.

A 2023–2027 közötti időszakra a tervek szerint 20.000 ha területre nyújta-
nak majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 900 euró/ha 
(minimum 810 euró/ha, maximum 1170 euró/ha).

PD-17 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT 
TÁMOGATÁS – FRISS FOGYASZTÁSRA VAGY 
FELDOLGOZÁSRA SZÁNT ZÖLDSÉGEK 
(PARADICSOM, UBORKA, PAPRIKA, 
PADLIZSÁN)

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 » a gazdálkodónak Románia területén kell végeznie mezőgazdasági tevé-
kenységét;

 » a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és a IACS-ban azonosított mező-
gazdasági terület használója;
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 » a mezőgazdasági termelő legalább 1 hektár mezőgazdasági területet 
művel, a mezőgazdasági parcella területének legalább 0,3 hektárnak kell 
lennie;

 » a mezőgazdasági termelőnek igazolnia kell, hogy minősített vetőmagot 
használ, és a nemzeti jogszabályokban meghatározott minimális termés-
mennyiséget frissen hasznosította vagy egy bejegyzett ipari feldolgo-
zóegységnek szállította;

 » a gazdának zöldségeket kell termesztenie a földeken (paradicsom, uborka, 
paprika, padlizsán).

A 2023–2027 közötti időszakra a tervek szerint 2000 ha területre nyújtanak 
majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 1600 euró/ha (mi-
nimum 1440 euró/ha, maximum 2080 euró/ha).

PD-18 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– ÜVEGHÁZBAN ÉS FÓLIASÁTORBAN 
TERMESZTETT ZÖLDSÉGEK (PARADICSOM, 
UBORKA, PAPRIKA, PADLIZSÁN)

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 » a gazdálkodónak Románia területén kell végeznie mezőgazdasági tevé-
kenységét;

 » a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és a IACS-ban azonosított mező-
gazdasági terület használója;

 » a mezőgazdasági termelő legalább 1 hektár mezőgazdasági területet 
művel, a mezőgazdasági parcella területének legalább 0,3 hektárnak kell 
lennie; 

 » a mezőgazdasági termelőnek igazolnia kell, hogy a nemzeti jogszabályok-
nak megfelelően minimális éves mennyiséget forgalmaz és minősített ve-
tőmagot használ.

A 2023–2027 közötti időszakra a tervek szerint 2000 ha területre nyújtanak 
majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 2100 euró/ha (mi-
nimum 1890 euró/ha, maximum 2730 euró/ha).
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PD-19 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– GYÜMÖLCSÖK (SZILVA, ALMA, CSERESZNYE, 
MEGGY, SÁRGABARACK ÉS ŐSZIBARACK)

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 » a gazdálkodónak Románia területén kell végeznie mezőgazdasági tevé-
kenységét;

 » a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és a IACS-ban azonosított mező-
gazdasági terület használója;

 » legalább 1 hektár mezőgazdasági területet művel, a mezőgazdasági par-
cella területének legalább 0,1 hektárnak kell lennie; 

 » friss fogyasztásra, valamint ipari felhasználásra szánt gyümölcsök terme-
léséhez kötött támogatásban részesülnek a szilva-, alma-, cseresznye-, 
meggy-, kajszi- és őszibarack-termelő aktív gazdálkodók;

 » a termelőnek igazolnia kell, hogy a gyümölcsöt frissen is és feldolgozásra 
is felhasználták;

 » a termelőnek igazolnia kell a feldolgozásra vagy friss fogyasztásra szánt 
gyümölcsök hektáronkénti éves minimális hozamát.

A 2023–2027 közötti időszakra a tervek szerint 12.000 ha területre nyújta-
nak majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 567 euró/ha 
(minimum 510,30 euró/ha, maximum 737,10 euró/ha).

PD-20 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– TAKARMÁNYNÖVÉNY-VETŐMAG

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 » a gazdálkodónak Románia területén kell kifejtenie mezőgazdasági tevé-
kenységét;

 » a gazdálkodó a BISS kedvezményezettje és a IACS-ban azonosított mező-
gazdasági terület használója;

 » legalább 1 hektár mezőgazdasági területet művel, a mezőgazdasági par-
cella területének legalább 0,3 hektárnak kell lennie;
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 » a mezőgazdasági termelőnek igazolnia kell, hogy minősített vetőmagot 
használt, és a nemzeti jogszabályoknak megfelelően minimális termelést 
értékesített;

 » a gazdálkodónak rendelkeznie kell a takarmánynövény vetőmagjának ter-
mesztésére vonatkozó engedéllyel.

A 2023÷2027 közötti időszakra a tervek szerint 6000 ha területre nyújtanak 
majd támogatást, 2023-ban a tervezett irányadó összeg 200 euró/ha (mini-
mum 180 euró/ha, maximum 260 euró/ha).

PD-21 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– TEJELŐ SZARVASMARHA

KRITÉRIUMOK

Azokat a Románia területén mezőgazdasági tevékenységet folytató aktív 
mezőgazdasági termelőket, szarvasmarha-tenyésztőket támogatják, akik 
megfelelnek az alábbi jogosultsági feltételeknek: 

 » a vidéktől függően legalább 5 tejelő tehénből álló állományt tartanak, de 
az ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaságokban kedvezményezettként 
legfeljebb 250 tejelő tehén lehet; 

 » az állatok nem lehetnek 10 évesnél idősebbek; 
 » az egységes támogatási kérelem benyújtásának határidejétől számított 

négy hónapig meg kell őrizni a kérelemben említett ANSVSA-kóddal ren-
delkező gazdaság(ok)ban az állatokat; 

 » az állatállományt, amelyre az SCZ-t igénylik, az egységes támogatási ké-
relem benyújtásának napján, de legkésőbb a megtartási időszak első nap-
ján azonosítani és az RNE-ben nyilvántartásba kell venni;

 » az illetékes hatóság által elismert elsődleges felvásárlóval az egységes 
kifizetési kérelem és legalább egy, a tej leszállítását igazoló adóügyi doku-
mentum benyújtásának időpontjában érvényes, legalább 6 hónapos idő-
tartamra szóló szerződést kötött;

 » ha a termelőnek saját tejfeldolgozó üzeme van, rendelkeznie kell legalább 
egy árukísérő bizonylat és egy, a tejnek a termelő saját feldolgozóüzemé-
be történő szállítását igazoló átvételi elismervény másolatával, valamint 
az ONRC által kiállított, a tevékenység célját, azaz a tejfeldolgozást igazoló 
igazolás másolatával;
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 » a tej végső fogyasztónak történő értékesítése esetén a mezőgazdasági 
ágazatból származó termékek forgalmazási könyve (Carnet de comerci-
alizare), valamint a hatályos egészségügyi és állat-egészségügyi jogsza-
bályok által előírt, az állati eredetű élelmiszerek előállításával kapcsolatos 
tevékenységeket szabályozó egyedi dokumentumok birtoklása;

 » a módosított 429/2016/EU rendelet rendelkezéseinek megfelelően kitöl-
tött és frissített ANSVSA-kóddal ellátott egyéni gazdaságnyilvántartás 
vezetése; 

 » azoknak a tejelő teheneknek, amelyekre SCZ-t kérnek, be kell lenniük jegyez-
ve a fajtanemesítő hivatalhoz és ezzel párhuzamosan egy ellenőrzést végző 
szervhez/egyesülethez, amely a törzskönyvezéshez vezető utat biztosítja.

Az SCZ-támogatásra a 250 tejelő tehénnél nagyobb állományt birtokló gaz-
dák legfeljebb 250 tejelő tehénre jogosultak.

A 2023–2027 közötti időszakra a támogatott tervezett állomány 300.000 
darab, a tervezett támogatás egyedenként 338 euró (minimum 296,12 euró/
egyed, maximum 440,10 euró/egyed).

PD-22 – TERMELÉSHEZ KÖTÖTT 
JÖVEDELEMTÁMOGATÁS – HÚSMARHA

KRITÉRIUMOK

A támogatásban azok a Románia területén mezőgazdasági tevékenységet 
folytató aktív mezőgazdasági termelők, szarvasmarha-tenyésztők részesül-
nek, akik megfelelnek az alábbi támogathatósági feltételeknek:

 » legalább 10, de legfeljebb 250 egyedes, felnőtt húsmarhából álló állomá-
nyuk van ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaságokban; 

 » azok a kérelmezők, akiknek az állománya több mint 250 kifejlett húsmarha 
bikából áll, legfeljebb 250 egyedig részesülnek az SCZ-támogatásban; 

 » a húshasznú tehenek és a húshasznú keresztezett tehenek, ha 48 hóna-
pos korukig nincs az RNE-ben és a törzskönyvi adatbázisban nyilvántar-
tott utódjuk, nem részesülnek termeléshez kötött állattenyésztési támoga-
tásban a teljes tartási időszakban;

 » a húshasznú tehenek és a húshasznú keresztezett tehenek, ha az elmúlt 
24 hónapban nem volt RNE-ben jegyzett utódjuk, és nem szerepeltek a 
törzskönyvi adatbázisban, nem részesülnek termeléshez kötött állatte-
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nyésztési támogatásban a teljes tartási időszakuk alatt; 
 » az SCZ-támogatásra jelölt húsmarha tehenek legfeljebb 12 évesek, a hús-

bikák pedig legfeljebb 6 évesek lehetnek;
 » az ANSVSA-kóddal ellátott egyéni gazdaság-nyilvántartás kitöltése és 

frissítése a módosított és kiegészített 429/2016/EU rendelet rendelkezé-
seivel összhangban; 

 » azokat az állatokat, amelyekre az SCZ-t igénylik, az egységes támogatási 
kérelem benyújtásának határidejétől számított 4 hónapot a tartási időszak 
alatt az említett ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaság(ok)ban kell tartani;

 » az egységes támogatási kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb a 
megtartási időszak első napján azonosítani kell és be kell jegyezni a nem-
zeti mezőgazdasági egységek nyilvántartásába azt az állományt, amely-
re az SCZ-t igénylik; 

 » a húsmarhákat, amelyek után SCZ-t igényelnek, be kell jegyezni a fajta törzs-
könyvébe, fő vagy kiegészítő szekcióba, és a húsmarha bikákat, amelyek után 
SCZ-t igényelnek, be kell jegyezni a fajta törzskönyvébe, fő szekcióba.

A 2023–2027 közötti időszakra a támogatandó állomány tervezett nagy-
sága 80.000 állat, a tervezett támogatás egyedenként 279 euró (minimum 
190,82 euró/egyed, maximum 383,8 euró/egyed).

PD-23 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– TEJELŐ BIVALYOK

KRITÉRIUMOK:

 » a termelő aktív mezőgazdasági tevékenységet folytat Románia területén;
 » felnőtt bivalyok tartásával foglalkozik;
 » a tejelő bivalyokat, amelyekre SCZ-t igényeltek, a kérelemben említett 

ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaság(ok)ban kell tartani, az egységes 
támogatási kérelem benyújtásának határidejétől számított 4 hónapos 
megtartási időszak alatt;

 » az egységes kifizetési kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb a 
megtartási időszak első napján azonosítani kell és be kell jegyezni a 
nemzeti mezőgazdasági üzemek nyilvántartásába azt az állatállományt, 
amelyre az SCZ-t igénylik;

 » a mezőgazdasági termelőnek a módosított és kiegészített 429/2016/EU 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően ki kell töltenie és aktualizálnia kell 
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az ANSVSA-kóddal ellátott egyéni gazdaság-nyilvántartást, és az SCZ-
hez igényelt tejelő bivalyokat be kell jegyezni a fajta törzskönyvébe, fő 
vagy kiegészítő szakaszába.

A 2023–2027 közötti időszakra a tervezett támogatott állomány 12.000 da-
rab, a tervezett indikatív összeg egyedenként 169,19 euró (minimum 160 
euró/egyed, maximum 270,06 euró/egyed).

PD-24 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– JUHOK ÉS KECSKÉK

A támogatást a Románia területén aktív mezőgazdasági tevékenységet foly-
tató gazdálkodóknak, juh- és kecsketenyésztőknek ítélik oda.

A JUHTENYÉSZTŐK A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKNEK KELL MEGFELELJENEK:

 » 150 és 500 egyed közötti nőivarú juh- és/vagy kosállománnyal rendelkez-
zen, kivéve a hegyvidéki övezeti farmok esetében, ahol a támogatáshoz 
legkevesebb 60 és legtöbb 500 egyed közötti nőivarú juh- és/vagy kosál-
lomány szükséges;

 » a támogatásra jelölt állatok a kérelem benyújtásának évében március 31-
én legalább egyévesek;

 » a támogatásra jelölt nőstények legfeljebb 8 évesek, a kosok pedig legfel-
jebb 6 évesek lehetnek; 

 » azt az állományt, amelyre az SCZ-t kérik, azonosítani kell, és be kell je-
gyezni a nemzeti mezőgazdasági egységek nyilvántartásába(RNE);

 » a módosított és kiegészített 429/2016/EU rendelet rendelkezéseinek meg-
felelően kitöltött egyéni gazdaság-nyilvántartással kell rendelkeznie;

 » az állatokat, amelyekre az SCZ-t igénylik, az egységes támogatási kérelem 
benyújtásának határidejétől számított 100 napos megtartási időszakig 
szankciómentesen kell tartani a kérelemben említett ANSVSA-kóddal ren-
delkező gazdaság(ok)ban;

 » az egységes támogatási kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb a 
megtartási időszak első napján azonosítani kell és nyilvántartásba kell 
venni az RNE-ben azt az állományt, amelyre az SCZ-t igénylik; 

 » azokat a kosokat, amelyekre az SCZ-t igénylik, be kell jegyezni a fajta 
törzs könyvének főosztályába; 
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 » a törzskönyvbe bejegyzett anyajuhállomány és az ugyanazon fajta törzs-
könyvébe bejegyzett kosok aránya szerint 35 anyajuhra legalább egy kos 
jut; 

 » a törzskönyvbe be nem jegyzett, nem törzskönyvezett anyajuhokból álló 
állományban, amelyre az SCZ-t kérik, 35 anyajuhra legalább egy minősí-
tett kosnak kell jutnia;

 » az 500-nál több nőstény juhból és/vagy kosból álló nyájjal rendelkező ké-
relmezők az SCZ-támogatást legfeljebb 500 nőstény juhra és/vagy kosra 
kapják.

A KECSKETENYÉSZTŐK A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKNEK KELL 
MEGFELELJENEK:

 » az ANSVSA-kóddal rendelkező gazdaság legalább 50 és legfeljebb 500 
darab nőivarú kecske- és/vagy bakállománnyal rendelkezzen;

 » az 500-nál több nőstény kecske- és/vagy bakállományt tartó kérelmezők 
a legfeljebb 500 nőstény kecske és/vagy bak szintjén kiszámított SCZ-t 
kapják;

 » a kedvezményezett által kérelmezett gazdaságban tartott állatok a kére-
lem benyújtásának évében március 31-én legalább egyévesek; 

 » az egységes támogatási kérelem benyújtásának határidején a nőivarú 
kecskék legfeljebb 8 évesek, a bakok legfeljebb 6 évesek lehetnek;

 » azt az állományt, amelyre az SCZ-t igénylik, azonosítani kell, és be kell 
jegyezni a nemzeti mezőgazdasági egységek nyilvántartásába; 

 » az ANSVSA-kóddal ellátott egyéni gazdaság-nyilvántartást a módosított 
és kiegészített 429/2016/EU rendelet rendelkezéseivel összhangban kell 
kitölteni és frissíteni; 

 » a nőivarú kecskéket és/vagy bakokat, amelyekre az SCZ-t igénylik, az egy-
séges támogatási kérelmek benyújtási határidejétől számítva 100 napig 
meg kell tartani a kérelemben megnevezett ANSVSA-kóddal rendelkező 
gazdaság(ok)ban;

 » az egységes támogatási kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb a 
birtokon tartási időszak első napján azonosítani kell és nyilvántartásba 
kell venni az RNE-ben azt az állományt, amelyre az SCZ-t igénylik; 

 » a kecskéket, amelyekre az SCZ-t igénylik, be kell jegyezni a fajta törzs-
könyvének főosztályába;

 » a nemek arányát tekintve egy bakra 35 nőivarú kecske juthat.

A 2023–2027 közötti időszakra a támogatandó állomány tervezett nagysá-
ga 4 millió egyed, a tervezett indikatív összeg egyedenként 20 euró (mini-
mum 12,54 euró, maximum 24 euró egyedenként).
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PD-25 – JÖVEDELEMHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS 
– SELYEMLEPKE

A kezdeményezés egyszeri támogatás nyújtását foglalja magában olyan ter-
melés esetén, amely minimálisan megfelel a következő paramétereknek: 10 
grammos selyemhernyótojásokat tartalmazó 15 kg nyers selyemhernyógubó.

A GAZDÁLKODÓ JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEI

A támogatást olyan Románia területén aktív mezőgazdasági tevékenységet 
folytató termelőnek ítélik oda, aki 10 grammos selyemhernyótojást tartalma-
zó dobozt vásárol az egészségügyi és állategészségügyi hatóság által enge-
délyezett egységektől, amelyekből legalább 15 kg nyers selyemhernyófánkot 
nyer; minden 10 grammos keltethető selyemhernyótojás esetében dobozon-
ként minimum 15 kg nyers selyemhernyófánkra vonatkozó szállítási szerző-
dést kell kötni egy feldolgozóval/üzemeltetővel.

Harmadik személyen keresztül történő feldolgozás esetén a feldolgozóegy-
ség/üzemeltető tevékenységi körébe kell tartozzon a selyemgolyók kereske-
delme és/vagy szálak előkészítése és a textilszálak fonása és/vagy szövetek 
gyártása.
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ÁGAZATI BEAVATKOZÁSOK

A. ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

IS-LF-01 – BEFEKTETÉSEK TÁRGYI ÉS 
IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖKBE, KÍSÉRLETI 
ÉS INNOVATÍV KUTATÁS ÉS GYÁRTÁS, 
MÓDSZEREK ÉS EGYÉB CSELEKVÉSEK

A beavatkozást országosan területi tartományként alkalmazzák a termelői 
szervezetekre a zöldség-gyümölcs ágazatban. A támogatás a beruházás 
elszámolható költségei egy részének megtérítése formájában valósul meg.
Az elszámolható kiadásoknak hozzá kell járulniuk az operatív programok ke-
retében megvalósuló kiadások 15%-a (környezetvédelem) és 2%-a (kutatás) 
értékéhez kapcsolódó célok teljesítéséhez.

A CÉLOKNAK MEGFELELŐ FŐBB BERUHÁZÁSOK:

 » bármilyen termelés esetén: olyan gépek és berendezések, amelyek kifeje-
zetten az OCP hatálya alá tartozó, gyümölcs- és zöldségtermesztéshez 
szükséges rovarirtók és műtrágyák adagolására szolgálnak, és amelyek 
tekintetében a termelői szervezet elismert/jártas;

 » zöldségtermesztés: talaj-előkészítő és növénytermesztési berendezések 
(ültető-, vetőgépek, alagút-összeszerelő és -bontó gépek), betakarítógépek;

 » gyümölcstermesztés: talaj-előkészítő berendezések és vágó-betakarító 
berendezések, biológiai termelés: motoros kultivátorok, tematikus gyomir-
tási berendezések (kivéve a vontatási eszközöket);

 » üvegházak és fóliasátrak építése és elrendezése, beleértve a helyiségeiken 
belüli járatok kialakítását, a vázszerkezet műanyag fóliával való lefedését;

 » kapcsolódó műszaki berendezések (a betakarítás vágási és kezelési esz-
közei, szén-dioxid-dúsító berendezések, fűtőberendezések korszerűsítése, 
hőszűrő, növénytartó rendszer, ködporlasztó, növény-egészségügyi keze-
lések alkalmazására szolgáló berendezések stb.);
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 » öntözés: saját öntöző-, műtrágyázó és csapadékvízgyűjtő és -újrafelhasz-
náló rendszerbe történő beruházás (fúrás, vízkészlet kialakítása, szivaty-
tyútelep, szűrés, adagolás, automatizálás, szabadföldi parcellákon, védett 
területeken vagy gyümölcsültetvények létesítése alkalmával, csepegtető-
berendezés stb.), valamint az ezeknek a berendezéseknek a karbantartá-
sához szükséges gépek;

 » bevételezési berendezés, tárolás, kondicionálás, belső szállítás berende-
zései, elsődleges átalakítás berendezései;

 » szabályozott hőmérsékletű szállítóeszközök vagy kiegészítő hűtőberende-
zések, mérő- és biztonsági műszerek, hűtőberendezések, hűtőplatformok;

 » hőmérséklet-szabályozó berendezések;
 » megújuló energiát használó hűtött közlekedési eszközök;
 » fogadóállomás, csoportosítás és/vagy tároló építése, beleértve a termékek 

fagyasztására szolgáló terek kialakítását;
 » kondicionálóberendezések (tisztítás, mosás, válogatás, hámozás, csoma-

golás), ülepítőmedencék, a termékek szilárdságának megőrzésére szolgá-
ló berendezések;

 » gépek és berendezések fertőtlenítésére szolgáló berendezések;
 » szállítóeszközök (targoncák), tartó- és vágórendszerek;
 » belső ellenőrzési berendezések a növény-egészségügyi szabályok és a 

rovarirtó-maradványok megengedett legnagyobb határértékének a be-
tartására;

 » beruházás további raktárhelyre, beleértve a bejárókat, platformokat és be-
kötőutakat, amelyek a gazdaság területén található raktárakat szolgálják ki;

 » beruházások számítógépesítési és készletgazdálkodási szoftverekbe;
 » kereskedelmi részlegként vagy értékesítési irodaként szolgáló épület léte-

sítése vagy fejlesztése.

A 2021/2115-ös rendelet 46. cikkelyének e) bekezdése(i)–(v) pontjaiban, va-
lamint f) bekezdésében szereplő céloknak megfelelő főbb beruházások:

 » az ültetési folyamathoz szükséges felszerelések és gépek;
 » öntözőrendszerek vagy szennyvízkezelés korszerűsítése/cseréje, mint pl.: 

a) új öntözőberendezésbe történő beruházások (beleértve az üzembe he-
lyező berendezéseket, például a felhasznált mennyiségek nyomon köve-
tésére szolgáló berendezéseket), a meglévő öntözőberendezés cseréjével, 
amely lehetővé teszi a vízfogyasztás csökkentését; b) beruházások (bele-
értve az üzembehelyezési berendezéseket, például esőmérőket és egyéb 
mérőműszereket), amelyek lehetővé teszik a vízfogyasztás csökkentését 
a meglévő berendezések használatának/irányításának javítása révén, 
amelyhez a karbantartási költségek is hozzáadódnak; c) szennyvízgyűjtő 
és tisztítórendszer (adott esetben) kiépítése a termékek értékesítésre törté-
nő előkészítése és a tisztított víz más célra történő újrafelhasználása során 
a termelői szövetkezet vagy a tagok gazdaságaiban; d) a növény-egész-
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ségügyi termékek és a műtrágya-adagoló berendezések fertőtlenítéséből 
származó szennyvíz medencéinek és/vagy gyűjtő- és kezelőrendszereinek 
(adott esetben) építése;

 » mezőgazdasági figyelmeztetőberendezések (klíma- és növény-egész-
ségügyi állapot): meteorológiai állomások, számítástechnikai eszközök és 
szoftverek, berendezések/eszközök a betegségekkel és kártevőkkel való 
fertőzöttség mértékének becslésére stb.;

 » megújulóenergia-alapú eszközök/berendezések létesítése (kis szélerőmű-
vek, biomassza- vagy pelletalapú, pelletgyártáshoz szükséges berende-
zések, geotermikus, fotovoltaikus energia stb.);

 » a meglévő berendezések cseréje olyan új rendszerre, amely lehetővé teszi 
az energiafelhasználás csökkentését;

 » egyes környezetvédelmi intézkedések végrehajtására szolgáló speciális 
berendezések, ideértve a növényi réteg kialakítására és fenntartására 
szolgáló speciális berendezéseket, a talaj növényi réteggel történő bevo-
nására szolgáló ültetési anyagok telepítését egy meglévő ültetvényben;

 » a gyümölcs- és/vagy csemegeszőlő-ültetvény környezetének és a füves 
területek gépesített karbantartására szolgáló speciális berendezések;

 » a felesleges víz elvezetését szolgáló lefolyók, árkok kivitelezését szolgáló 
speciális gépek/berendezések beruházásai, mint például a talajban lévő 
vízfelesleg eltávolítására szolgáló vízelvezető csövek szerelése, ami ma-
gában foglalhatja a vásárolt berendezések használatát és karbantartását;

 » komposztálórendszer telepítése komposzt előállítása céljából a növényi 
maradványokból és/vagy a termelői szervezet és/vagy tagjainak szerves 
melléktermékeiből;

 » szétszóródásgátló eszközök beszerzése a növény-egészségügyi anyagok 
szomszédos felületekre és onnan történő kivándorlásának megakadályo-
zására;

 » használt olajok és üzemanyagok tárolására szolgáló konténerek beszer-
zése, tárolásukra szolgáló terek, medencék kialakítása, beleértve a beton-
platformokat is;

 » öntözőberendezések;
 » időjárásjelző berendezések/előfizetések beszerzése és üzembe helyezése.

FŐBB KUTATÁSI BERUHÁZÁSOK:

 » kísérleti berendezések, terepi és/vagy laboratóriumi vizsgálatok elvégzé-
séhez szükséges eszközök beszerzése;

 » informatikai, fejlesztési és adaptációs beruházások, amelyek lehetővé te-
szik például a termelőiszervezet-tagok és a termelőiszervezet-menedzse-
rek és -marketing közötti információcserét.
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Az uniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, de lehet:
 » 60% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek 

a 2021/2115-ös rendelet 52. cikkelyének (3) bekezdésében foglaltaknak;
 » 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében, ami megfelel 

a rendelet 46. cikkelyének d) pontjában foglalt céloknak, ha az adott kiadá-
sok az operatív programhoz kapcsolódó kiadások legalább 5%-át fedezik;

 » 100% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek 
a 2021/2115-ös rendelet 52. cikkelyének (6) bekezdése előírásainak.

Minden OP-nál figyelembe kell venni a következőket: a kiadások legalább 
15%-ának környezetvédelmi tevékenységet kell céloznia, legalább három 
környezetvédelmi intézkedést kell tartalmaznia, és a kiadások legalább 2%-
ának kutatási jellegű beavatkozásokat kell megcélozniuk.

Az uniós pénzügyi támogatás az egyes termelői szövetkezetek által a re-
ferencia-időszakban forgalmazott termelés (VPC) 4,1%-ára korlátozódik 
(+0,5% a válságkezelési intézkedések esetében).

IS-LF-02 – TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 
ÉS TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, 
KÜLÖNÖSEN A KÁRTEVŐK ÉS BETEGSÉGEK 
ELLENI FENNTARTHATÓ TECHNIKÁKRA 
VONATKOZÓAN

A beavatkozást országosan, a termelői szervezetek (OP) területi tartomá-
nyaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív 
program résztvevői.

Azok a beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2021/2115-ös ren-
delet 47. cikkelyének (1) bekezdése b) pontjának megfelelő beruházásokat 
céloznak meg.

Olyan zöldség-gyümölcs termelői szövetkezetek pályázhatnak erre a tá-
mogatásra, amelyek jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. Az el-
számolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerülő költségek alapján 
történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint szerződések, 
megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.
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A FŐBB INTÉZKEDÉSEK:

 » termékminőséggel kapcsolatos tanácsadás;
 » technikai segítségnyújtási szolgáltatások a fenntartható kártevőirtási 

technikák terén;
 » technikai segítségnyújtási szolgáltatások a növény-egészségügyi termé-

kek fenntartható használatának technikáihoz;
 » technikai segítségnyújtási szolgáltatások az éghajlatváltozáshoz való al-

kalmazkodás és az éghajlatváltozás mérséklése terén;
 » technikai segítségnyújtási szolgáltatások a munkakörülmények, a munkál-

tatói kötelezettségek, valamint a munkahelyi egészségügyi és biztonsági 
kérdések terén;

 » környezetvédelmi, valamint tanúsítási kérdésekben nyújtott szolgáltatá-
sok és tanácsadás;

 » tanácsadás és technikai segítségnyújtás az ellenőrzési tevékenységek, 
kockázatértékelés során;

 » technikai segítségnyújtás, képzés, tanácsadás – munkakörülmények, 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem;

 » egyéb szolgáltatások és egyéb tanácsadással és technikai segítségnyúj-
tással kapcsolatos tevékenységek.

Az uniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, de lehet:
 » 60% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelyének (3) bekezdésében foglaltaknak;
 » 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében;
 » 100% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelyének (6) bekezdése előírásainak.
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IS-LF-03 – KÉPZÉSEK, BELEÉRTVE AZ 
ÚTMUTATÁST ÉS A JÓ GYAKORLATOK 
CSERÉJÉT, FENNTARTHATÓ ELLENŐRZÉSI 
TECHNIKÁKAT A KÁRTEVŐK ÉS BETEGSÉGEK 
ELLEN, NÖVÉNYI EGÉSZSÉGÜGYI TERMÉKEK 
FENNTARTHATÓ HASZNÁLATÁT ÉS A 
KLÍMAVÁLTOZÁS CSÖKKENTÉSÉT

A beavatkozást országosan, a termelői szövetkezetek (OP) területi tartomá-
nyaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív 
program résztvevői.

Azok a beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2021/2115-ös ren-
delet 47. cikkelye (1) bekezdése c) pontjának megfelelő beruházásokat cé-
loznak meg.

Olyan zöldség-gyümölcs termelői szövetkezetek pályázhatnak erre a tá-
mogatásra, amelyek jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. Az el-
számolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerülő költségek alapján 
történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, 
megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

A FŐBB INTÉZKEDÉSEK:

 » képzés, beleértve a fenntartható kártevő- és betegség-ellenőrzési techni-
kákkal kapcsolatos jó tapasztalati cseréket;

 » képzés, ideértve a növény-egészségügyi termékek fenntartható haszná-
latára vonatkozó technikákkal kapcsolatos jó tapasztalati cseréket;

 » képzés, beleértve az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az ég-
hajlatváltozás mérséklése terén bevált jó tapasztalatok cseréjét;

 » képzés, beleértve a szervezett kereskedési tárgyalási platformok, árutőzs-
dék használatára vonatkozó eligazítást és gyakorlati tapasztalatok cseréjét;

 » az operatív program keretében vásárolt szoftverek használatának okta-
tása;

 » képzés és műszaki oktatás az operatív programon belül egy vagy több 
intézkedés végrehajtására vonatkozóan: területtől függően – ökológiai ter-
melés, integrált termelés és a betegségek és kártevők elleni integrált vé-
dekezés, egyéb környezetvédelmi szempontok, termékminőség, beleértve 
a növényvédőszer-maradványokat és egyéb területeket. Az intézkedések 
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végrehajtása érdekében a képzést és az oktatást szakképzett (belső vagy 
külső) személyzetre kell bízni;

 » képzés a nemzeti és európai minőségbiztosítási rendszerek fejlesztésének 
támogatására a magas hozzáadott értéken alapuló termelési modellek ki-
alakítása érdekében;

 » belső vagy külső szakképzett személyzet bevonásával szakképzési szol-
gáltatás biztosítása a környezetvédelmi intézkedések végrehajtására és/
vagy azok hatékonyságának többletköltségekkel történő biztosítása;

 » tanulmányok, tervek, jelentések és/vagy elemzések készítése (a környe-
zetvédelmi intézkedések egy része igényli tanulmányok, jelentések, tervek 
vagy elemzések elkészítését azok tényleges megvalósítása előtt).

Az uniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, de lehet:
 » 60% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelyének (3) bekezdésében foglaltaknak;
 » 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében;
 » 100% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelyének (6) bekezdése előírásainak.

IS-LF-04 – INTÉZKEDÉSEK A TERMÉKSZÁLLÍTÁS 
ÉS -TÁROLÁS FENNTARTHATÓSÁGÁNAK ÉS 
HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSÁRA

A beavatkozást országosan, a termelői szövetkezetek (OP) területi tartomá-
nyaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív 
program résztvevői.

Azok a beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2021/2115-ös rendelet 
47. cikkelye (1) bekezdése e) pontjának megfelelő beruházásokat céloznak meg.

TÁMOGATÁSI TERÜLETEK:

 » a termékek nyomonkövethetősége: a csomagok azonosításához szüksé-
ges módszerek, vonalkód, a termelőszövetkezetek esetében a munkaidő 
nyomon követése stb.;

 » a termékszállítás és -tárolás hatékonyságának és fenntarthatóságának 
javítása (a tárolás térbeli optimalizálása, a logisztika és a szállítás optima-
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lizálása a csomagolás, feldolgozás helyétől az eladás helyszínéig);
 » további szállítási költségek.

Az uniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, de lehet:
 » 60% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelyének (3). bekezdésében foglaltaknak;
 » 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében;
 » 100% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelyének (6) bekezdése előírásainak.

IS-LF-05 – NÉPSZERŰSÍTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 
ÉS MARKETING

A beavatkozást országosan, a termelői szövetkezetek (OP) területi tartomá-
nyaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív 
program résztvevői.

Azok a beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2021/2115-ös rendelet 
47. cikkelye (1) bekezdése f) pontjának megfelelő beruházásokat céloznak meg.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 » piackutatások és tanulmányok, fogyasztói preferenciák tanulmányozása, 
vásárokon és kiállításokon való részvétel: piackutatás bármely országban, 
piackutatás (csak az utazással kapcsolatos bérköltségek és a forgalma-
zásban részt vevő személyzet bérköltsége), vásárok és kiállítások, tanul-
mányok a fogyasztói preferenciákról (tanulmányok költségei, szolgálta-
tásnyújtás, működési költségek);

 » a szervezetek termékeinek népszerűsítése és reklámozása: reklám/pro-
móciós kampányok, reklámszpotok, a termékek címkézésével kapcsolatos 
költségek, védjegybejegyzési költségek, a védjegy létrehozásának költsé-
ge, reklámanyagok;

 » általános reklámozás és népszerűsítés: reklám/promóciós kampányok, 
reklámszpotok, címkézési költségek, reklámanyagok;

 » reklámozás, a termékmárkák minőségi jelzésekkel ellátott népszerűsítése: 
reklám/promóciós kampányok, reklámszpotok, minőségi jelzésekkel ellá-
tott címkézési költségek, a márkák minőségi címkék alatti regisztrálásának 
költségei, a védjegy létrehozásának költsége, reklámanyagok;
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 » új termékek létrehozása: logó, csomagolási innováció, marketingtanulmányok;
 » internetes oldal létrehozása: anyagok beszerzése, oldal létrehozása, szoft-

verek, szolgáltatások, belső költségek;
 » terméstervezési politika és termelési naptárak: előtanulmányok, területek 

meghatározása és betakarítási előrejelzések, valamint az információk be-
gyűjtése;

 » a melléktermékek forgalmazásával kapcsolatos költségek;
 » hirdetőtáblákon, plakátokon, borítókon gyermekeknek és tinédzsereknek 

szóló oktatási kezdeményezések oktatási központokban, tájékoztató kez-
deményezések a fogyasztók számára az értékesítési pontokon, prospek-
tusok a termékekről és receptekről, versenyanyagok (díjak, prospektusok), 
amelyek elősegítik a gyümölcs- és zöldségfogyasztást, zöldség-gyümölcs 
tematikájú vásárokon való részvétel.

Az uniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, de lehet:
 » 60% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelye (3) bekezdésében foglaltaknak;
 » 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében;
 » 100% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelye (6) bekezdése előírásainak.

IS-LF-06 – AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS 
CSÖKKENTÉSE ÉS AZ ERRE VALÓ 
ALKALMAZKODÁSI INTÉZKEDÉSEK

Olyan zöldség-gyümölcs termelői szövetkezetek pályázhatnak erre a tá-
mogatásra, amelyek jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. Az 
elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerült költségek alapján 
történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, 
megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Azok a beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2021/2115-ös ren-
delet 47. cikkelye (1) bekezdése f) pontjának megfelelő beruházásokat céloz-
nak meg.

Ez a beavatkozás a következő típusú költségeket tartalmazhatja:
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Talajvédelmet célzó költségek:
 » eróziógátló hatású gyomirtás gyümölcsösökben és csemegeszőlő-ültet-

vényekben;
 » a megművelt területek vízelvezetése.

A vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodást célzó költségek:
 » szennyvíz kezelése és újrafelhasználása;
 » az energiafogyasztás csökkentését/alternatív energiák felhasználását cél-

zó költségek.

Költségek, amelyek célja a biológiai sokféleség megőrzése és az élőhelyek 
létrehozása/megőrzése a biológiai sokféleség biztosítása érdekében:

 » a biológiai beporzás költségei;
 » poszméhek vásárlása vagy bérbeadása és felhasználása gyümölcsösök 

és/vagy zöldségnövények biológiai beporzására;
 » biológiai növény-egészségügyi anyagok (feromonok, fitofágok, csapdák) 

beszerzése a szintetikus növény-egészségügyi termékek használatának 
csökkentése érdekében;

 » a biológiai kártevőirtás költségei.

A szerves hulladékok és növényi melléktermékek környezetvédelmi célú ke-
zelésének költségei:

 » komposzttermelés, műtrágyaként történő felhasználás céljából.

Egyéb költségek, amelyek célja a környezet javítása, például:
 » felszívódásgátló eszközök felszerelése a növény-egészségügyi anyagok-

kal szomszédos területekre és onnan történő kivándorlásának megakadá-
lyozására;

 » a gazdaságban található olaj- és üzemanyag-tároló helyek környezetba-
rát fenntartása;

 » időjárásjelző szolgáltatások előfizetése (jégeső, fagy, vihar stb.);
 » szolgáltatásnyújtás az adott növények védelmére: kártevőirtás, rágcsáló-

irtás, kártevők elleni hálók stb.;
 » bérköltségek.



› 48

IS-LF-07 – NYOMONKÖVETHETŐSÉGI ÉS 
TANÚ SÍTÁSI RENDSZEREK MEGVALÓSÍTÁSA, 
KÜLÖNÖSEN A VÉGSŐ FOGYASZTÓKNAK 
ELADOTT TERMÉKEK MINŐSÉGÉNEK 
ELLENŐRZÉSE

Olyan zöldség-gyümölcs termelői szövetkezetek pályázhatnak erre a támo-
gatásra, amelyek jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. 

Azok a beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2021/2115-ös 
rendelet 47. cikkelye (1) bekezdése h) pontjának megfelelő beruházásokat 
céloznak meg, és amelyek segítik a 2021/2115-ös rendelet 46. cikkelyében 
megfogalmazott célok beteljesülését.

Példák költségtípusokra:
 » tanúsítás és tanúsítás fenntartása, a nyomonkövethetőség biztosítása: 

tárolóhelyekre és üzemekre vonatkozó tanúsítványok megszerzése, nyo-
mon követése – audit, tanácsadás stb.;

 » a termékek minőségének javítását célzó intézkedések, mint például: minő-
ség-ellenőrzés.

Az uniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, de lehet:
 » 60% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 2021/2115-

ös rendelet 52. cikkelye (3) bekezdésében foglaltaknak;
 » 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében;
 » 100% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelye (6) bekezdése előírásainak.

IS-LF-08 – A GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGPIAC 
VÁLSÁGÁNAK MEGELŐZÉSÉRE ÉS 
KEZELÉSÉRE LÉTREHOZOTT INTÉZKEDÉSEK

A beavatkozást országosan, a termelői szövetkezetek (OP) területi tartomá-
nyaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív 
program résztvevői.
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Azok a beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2021/2115-ös ren-
delet 47. cikkelye (2) bekezdése f) pontjának megfelelő beruházásokat cé-
loznak meg, és amelyek segítik a 2021/2115-ös rendelet 46. cikkelyének j) 
pontjában megfogalmazott célok beteljesülését.

Olyan zöldség-gyümölcs termelői szövetkezetek pályázhatnak erre a támo-
gatásra, amelyek jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. A támo-
gatás odaítélése szabályszerűen benyújtott pályázat alapján történik. Az 
elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerülő költségek alapján 
történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, 
megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Az uniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, de lehet:
 » 60% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelyének (3) bekezdésében foglaltaknak;
 » 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében;
 » 100% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelyének (6) bekezdése előírásainak, abban 
az esetben, ha gyümölcsöt és zöldséget vonnak ki a piacról, ami nem ha-
ladja meg az egyes termelői szövetkezetek által forgalmazott termelési 
mennyiségek 5%-át; a kivont mennyiségeket a következőképpen szüntetik 
meg: a) ingyenes szétosztás a tagállamok által erre a célra jóváhagyott 
jótékonysági szervezeteknek és alapítványoknak, hogy tevékenységük 
során olyan személyeket támogassanak, akiknek a nemzeti jog elismeri 
az állami segítséghez való jogát, különösen azért, mert nem rendelkeznek 
megfelelő megélhetési forrásokkal; b) ingyenes szétosztás börtönöknek, 
iskoláknak és közoktatási intézményeknek, a gyermekek üdülőtáborainak, 
valamint a tagállamok által kijelölt kórházaknak és idősotthonoknak, ame-
lyek minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy 
az így kiosztott mennyiségek meghaladják az ilyen egységek által általá-
nosságban vásárolt mennyiségeket.
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S-LF-09 – ÉRETLEN ÉS NEM FORGALMAZHATÓ 
TERMÉKEK ÉRÉS ELŐTTI BETAKARÍTÁSA, 
AMI BIZONYOS TERÜLET TELJES 
BETAKARÍTÁSÁBÓL ÁLL, ÉS SEMMILYEN 
VÁLTOZÁST NEM SZENVEDTEK 
A BETAKARÍTÁS ELŐTT

Olyan zöldség-gyümölcs termelői szövetkezetek pályázhatnak erre a támo-
gatásra, amelyek jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. A támo-
gatás odaítélése szabályszerűen benyújtott pályázat alapján történik. Az 
elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerülő költségek alapján 
történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, 
megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Az uniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, de lehet:
 » 60% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelye (3) bekezdésében foglaltaknak;
 » 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében;
 » 100% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelye (6) bekezdése előírásainak, abban az 
esetben, ha gyümölcsöt és zöldséget vonnak ki a piacról, ami nem haladja 
meg az egyes termelői szövetkezetek által forgalmazott termelési meny-
nyiségek 5%-át.

IS-LF-10 – NEM BETAKARÍTÁS, AMI 
A JELENLEGI GYÁRTÁSI CIKLUS 
MEGSZAKÍTÁSÁBÓL ÁLL, AMIKOR A TERMÉK 
JÓL FEJLETT, DE AZ IDŐJÁRÁSI JELENSÉG 
MIATT MEGSEMMISÜL

A beavatkozást országosan, a termelői szövetkezetek (OP) területi tartomá-
nyaként alkalmazzák a zöldség-gyümölcs ágazatban, amelyek egy operatív 
program résztvevői.



› 51

Azok a beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2021/2115-ös ren-
delet 47. cikkelye (2) bekezdése h) pontjának megfelelő beruházásokat céloz-
nak meg, és amelyek segítik a 2021/2115-ös rendelet 46. cikkelye j) pontjá-
ban megfogalmazott célok beteljesülését.

IS-LF-11 – TERMELÉS ÉS BETAKARÍTÁS 
BIZTOSÍTÁSA, AMELY HOZZÁJÁRUL 
A TERMELŐK JÖVEDELEMVÉDELMÉHEZ

Olyan zöldség-gyümölcs termelői szövetkezetek pályázhatnak erre a 
támogatásra, amelyek jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. 
A támogatás odaítélése szabályszerűen benyújtott pályázat alapján tör-
ténik. Az elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerülő költ-
ségek alapján történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, 
mint: szerződések, megállapodások, számlák, fizetési megbízások, szám-
lakivonatok stb.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

Terménybiztosítás: a termelők által a kedvezőtlen időjárási jelenségek okozta 
veszteségek és/vagy a növénybetegségek, illetve az állatok vagy kártevők 
által okozott károk elleni biztosítás érdekében fizetett biztosítási díjak.

Az ilyen típusú beavatkozásokba bevonható kiadások listáját, valamint a 
költségekkel, a támogathatósági feltételekkel kapcsolatos egyéb szabályo-
zásokat a nemzeti jogszabályokban részletezik.



› 52

IS-LF-12 – KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK 
A FOGYASZTÓK TUDATOSÍTÁSA ÉS 
TÁJÉKOZTATÁSA CÉLJÁBÓL

Olyan zöldség-gyümölcs termelői szövetkezetek pályázhatnak erre a támo-
gatásra, amelyek jóváhagyott operatív programot hajtanak végre. A támo-
gatás odaítélése szabályszerűen benyújtott pályázat alapján történik. Az 
elszámolható költségek kifizetése a ténylegesen felmerülő költségek alapján 
történik, olyan igazoló dokumentumokkal alátámasztva, mint: szerződések, 
megállapodások, számlák, fizetési megbízások, számlakivonatok stb.

Azok a beruházások jogosultak támogatásra, amelyek a 2021/2115-ös ren-
delet 47. cikkelye (2) bekezdése l) pontjának megfelelő beruházásokat cé-
loznak meg, és amelyek segítik a 2021/2115-ös rendelet 46. cikkelyének j) 
pontjában megfogalmazott célok beteljesülését.

Az uniós pénzügyi támogatás a kiadások 50%-ára korlátozódik, de lehet:
 » 60% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelyének (3) bekezdésében foglaltaknak;
 » 80% a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos költségek esetében;
 » 100% azoknál a termelői szövetkezeteknél, amelyek megfelelnek a 

2021/2115-ös rendelet 52. cikkelyének (6) bekezdése előírásainak, abban 
az esetben, ha gyümölcsöt és zöldséget vonnak ki a piacról, és nem ha-
ladják meg az egyes termelői szövetkezetek által forgalmazott termelési 
mennyiségek 5%-át.
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B. MÉHÉSZET

IS-A-01 – TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, 
TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, KÉPZÉS, 
TÁJÉKOZTATÁS ÉS A JÓ TAPASZTALATOK 
CSERÉJE, BELEÉRTVE A HÁLÓZATI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEKET, A MÉHÉSZEK ÉS 
MÉHÉSZSZERVEZETEK SZÁMÁRA

A beavatkozás célja a méhészek szakosodása, fejlesztése a méhészet bevételi és 
kiadási tervének elkészítésével, a méhcsaládok téli időszakra való felkészítésével, 
a méhészetben a tavaszi munkák megszervezésével, a varroózis és nosemato-
sisa elleni kezelések lebonyolítása, pásztorméhészet szervezése, méhcsaládok 
tenyésztése, szaporítása, anyaméhek mesterséges megtermékenyítése, méhek 
egészségi állapotának biztosítása, méztermékek begyűjtése, méhészeti termékek 
értékesítése, mézbázis javítása, ez a tudás nagymértékben hozzájárul a románi-
ai méhészeti ágazatban működő termelők teljesítményének javításához, a piaci 
igényekhez való alkalmazkodásukhoz, valamint hosszú távú versenyképességük 
növeléséhez a méhészeti termékek beszerzésében, beleértve az energiamegtaka-
rítást, a globális energiahatékonyságot és a fenntartható folyamatokat.

Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK:

 » A szándéknyilatkozat benyújtásának napján az érvényes nemzeti jogsza-
bályok alapján a méhészeti egyesületi formának jogszerűen kell létrejön-
nie és működnie.

 » A méhészeti egyesületi formának a szándéknyilatkozat benyújtásának idő-
pontjában legalább 30 méhész taggal kell rendelkeznie, és a tagjaitól képvi-
seletre és anyagi támogatás igénylésére felhatalmazottnak kell lennie.

 » A méhészeknek, a méhészeti egyesület tagjainak az ANZ által azonosított 
kaptárral kell rendelkezniük, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisz-
térium 2017/251-es rendeletének megfelelően, vagyis a méhészetek és 
kaptárak azonosítására szolgáló egységes rendszer jóváhagyására vo-
natkozó szabály szerint.
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1. Méhészeti szaktanácsadás
 » A méhészeti egyesületi formának egységes szolgáltatási szerződést kell 

kötnie méhészeti szaktanácsadói tevékenységre, a tanácsadást vég-
ző személynek tenyésztéstechnikai és/vagy állatorvosi profilú felsőfokú 
végzettségűnek kell lennie. Az egyesületi forma tagjai nem lehetnek a 
2020–2022 közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Méhészeti Programban 
tanácsadók, népszerűsítő és/vagy képzési szolgáltatók.

 » A tanácsadó szolgáltatónak jogi személynek/meghatalmazott természe-
tes személynek kell lennie, és rendelkeznie kell egy CAEN-kóddal a ta-
nácsadói szolgáltatásokhoz.

 » A tanácsadói tevékenységet, a megvalósítás időtartamát, valamint a tár-
sulásnak összeállítandó dokumentumokat szerződésben kell egyértelmű-
en meghatározni.

 » A szerződésben foglalt tevékenységeket abban a méhészeti évben kell 
végezni, amelyre az anyagi támogatást kérik, több évre szóló szerződés 
esetén pedig minden egyes méhészeti évre vonatkozóan tartalmaznia kell 
a szaktanácsadási tevékenység ütemezését.

 » A pályázó gondoskodik a szerződésben foglalt tanácsadói tevékenység 
határidőre történő megvalósításáról, céljának megvalósulásáról.

2. Méhészeti tanfolyamok szervezése
 » A méhészeti egyesületnek a méhészeti képzések szervezésére szolgálta-

tási szerződést kell kötnie a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium 
és az Oktatási Minisztérium által elismert méhészeti szakképzést biztosító 
szolgáltatóval, az erre a szakterületre vonatkozó jogszabályok szerint.

 » Maximum 3 kurzus/év kell szervezni, minimum 10, maximum 28 hallgató/
tanfolyam részvételével.

 » A méhészeti képzések szervezésére vonatkozó szolgáltatási szerző-
désben foglalt tevékenységeket abban a méhészeti évben kell végez-
ni, amelyre az anyagi támogatást kérik, és több évre szóló szerződés 
esetén tartalmaznia kell a tevékenység ütemezését, minden méhészeti 
évre külön.

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » közvetlen kedvezményezettek a törvényesen alapított méhészeti egyesületek;
 » közvetett kedvezményezettek a méhészek, természetes vagy jogi szemé-

lyek, meghatalmazott természetes személyek, egyéni vállalkozások és 
családi vállalkozások, törvényesen alapított méhészeti egyesületi formák 
tagjai.

A programra a legálisan alapított méhészeti egyesületek pályázhatnak.
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A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE:

 » az áfa nélküli ár 100%-a a társulási forma és a tanácsadó szolgáltató 
között létrejött szolgáltatási szerződés szerinti beavatkozási költségkeret 
keretein belül;

 » az áfa nélküli ár 100%-a az intervenciós keret áfa nélküli értékén belül, a 
méhészeti képzések szervezésével kapcsolatos kiadásokra.

A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ága-
zati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási aktus fogja meg-
határozni.

IS-A-02 – NÉPSZERŰSÍTÉS, KOMMUNIKÁCIÓ 
ÉS MARKETING, BELEÉRTVE A MÉZTERMÉKEK 
MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓ FOGYASZTÓI 
FELHASZNÁLÁST KIFEJEZŐ PIACFIGYELŐ 
CSELEKVÉSEKET ÉS TEVÉKENYSÉGEKET

A méhészeti beavatkozás célja a méhészeti termékek forgalmazásának, va-
lamint a romániai méhészeti ágazatban működő kis- és középtermelők telje-
sítményének javítása azáltal, hogy pénzügyi támogatást nyújt a jogszerűen 
létrehozott méhészeti egyesületeknek marketing- és promóciós szolgáltatá-
sokra, beleértve a piaci tájékoztatást, tanácsadást és egyes méhészeti ter-
mékekkel kapcsolatos promóciókat.

Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK:

 » a szándéknyilatkozat benyújtásának napján az érvényes nemzeti jogsza-
bályok alapján a méhészeti egyesületi formának jogszerűen kell létrejön-
nie és működnie; 

 » a méhészeti egyesületi formának a szándéknyilatkozat benyújtásának idő-
pontjában legalább 30 méhész taggal kell rendelkeznie, és a tagjaitól képvi-
seletre és anyagi támogatás igénylésére felhatalmazottnak kell lennie;

 » a méhészeknek, a méhészeti egyesület tagjainak az ANZ által azonosított 
kaptárral kell rendelkezniük, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisz-



› 56

térium 2017/251-es rendeletének megfelelően, vagyis a méhészetek és 
kaptárak azonosítására szolgáló egységes rendszer jóváhagyására vo-
natkozó szabály alapján.

SPECIÁLIS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:

 » a méhészet népszerűsítése magában foglalja a reklámtevékenységeket, 
azaz a nyomtatott sajtót, plakátokat, óriásplakátokat, prospektusokat, 
tévé-, rádió-, online hirdetéseket, valamint méhészeti szakkiállításokat, 
konferenciákat, rendezvények szervezését a méhészet népszerűsítésére, 
valamint méhészeti termékek kóstolására;

 » a méhészeti egyesületnek szolgáltatási szerződést kell kötnie a méhészeti 
szakterületet népszerűsítő tevékenységére;

 » a népszerűsítést végző szolgáltatónak rendelkeznie kell minden egyes 
végrehajtott népszerűsítő szolgáltatásra vonatkozó CAEN-kóddal;

 » a népszerűsítő tevékenység és ezek megvalósítási időtartama, vala-
mint a társulásnak összeállítandó dokumentumok, kiadványok, fotó-, 
audio- és videóanyagok szerződésben történő egyértelmű meghatá-
rozása;

 » a szerződésben foglalt tevékenységeket abban a méhészeti évben kell 
végezni, amelyre az anyagi támogatást kérik, több évre szóló szerződés 
esetén pedig minden egyes méhészeti évre vonatkozóan tartalmaznia kell 
a szaktanácsadási tevékenység ütemezését;

 » a pályázó gondoskodik a szerződésben foglalt tanácsadói tevékenység 
határidőre történő megvalósításáról, céljának megvalósulásáról.

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » közvetlen kedvezményezettek a törvényesen alapított méhészeti egyesü-
letek;

 » közvetett kedvezményezettek a méhészek, természetes vagy jogi szemé-
lyek, meghatalmazott természetes személyek, egyéni vállalkozások és 
családi vállalkozások, törvényesen alapított méhészeti egyesületi formák 
tagjai.

A programra a legálisan alapított méhészeti egyesületek pályázhatnak.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE:

 » vásárok, kiállítások, konferenciák, a méhészet és a méhészeti termékek 
népszerűsítését célzó rendezvények, reklámok, kóstolók szervezési költsé-
geire, az áfa nélküli ár 100%-a a beavatkozás keretében.
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A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ága-
zati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási aktus fogja meg-
határozni.

IS-A-03 – BEFEKTETÉSEK TÁRGYI ÉS 
IMMATERIÁLIS ESZKÖZÖKBE, VALAMINT 
EGYÉB CSELEKVÉSEK – VIASZFELDOLGOZÓ 
BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA MŰLÉPES 
KERET BESZERZÉSÉHEZ, VALAMINT EGYÉB 
MÉZCSOMAGOLÓ BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

A méhészeti beavatkozás az alábbi tevékenységeket foglalja magában: 
pénzügyi támogatás nyújtása jogszerűen létrejött méhészeti egyesületeknek 
viaszfeldolgozó eszközök beszerzésére, a jó minőségű műlépes keret előállí-
tása érdekében, valamint mézcsomagoló berendezések beszerzésére a méz-
termékek jobb értékesítése érdekében a hazai és a külföldi piacon egyaránt.

Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

ÁLTALÁNOS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:

 » a szándéknyilatkozat benyújtásának napján az érvényes nemzeti jogsza-
bályok alapján a méhészeti egyesületi formának jogszerűen kell létrejön-
nie és működnie;

 » a méhészeti egyesületnek a szándéknyilatkozat benyújtásának időpont-
jában legalább 30 méhész taggal kell rendelkeznie, és a tagjaitól képvi-
seletre és anyagi támogatás igénylésére felhatalmazottnak kell lennie;

 » a méhészeknek, a méhészeti egyesület tagjainak az ANZ által azonosított 
kaptárral kell rendelkezniük, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisz-
térium 2017/251-es rendeletének megfelelően, vagyis a méhészetek és 
kaptárak azonosítására szolgáló egységes rendszer jóváhagyására vo-
natkozó szabályok szerint.
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1. Viaszfeldolgozó berendezések beszerzése mesterséges lépek előállítása 
érdekében

SPECIÁLIS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:

 » a viaszfeldolgozó berendezést legalább 3 évig meg kell őrizni, és ennyi 
ideig használni kell;

 » legyen hely a viaszfeldolgozó berendezés elhelyezésére;
 » viaszfeldolgozó berendezést a méhészeti beavatkozások ideje alatt csak 

egyszer lehet vásárolni.

2. Mézcsomagoló berendezések beszerzése

SPECIÁLIS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:

 » a mézcsomagoló berendezést legalább 3 évig meg kell őrizni, és ennyi ideig 
használni kell;

 » legyen hely a mézfeldolgozó berendezés elhelyezésére;
 » mézcsomagoló berendezést a méhészeti beavatkozások időtartama alatt 

csak egyszer lehet vásárolni.

A mézcsomagoló berendezések vásárlása nem tartalmazza a csomagoló-
anyagokat, például az üvegedényeket.

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » közvetlen kedvezményezettek a törvényesen alapított méhészeti egyesü-
letek;

 » közvetett kedvezményezettek a méhészek, természetes vagy jogi szemé-
lyek, meghatalmazott természetes személyek, egyéni vállalkozások és 
családi vállalkozások, törvényesen alapított méhészeti egyesületi formák 
tagjai.

A programra a legálisan alapított méhészeti egyesületek pályázhatnak.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE:

 » az áfa nélküli ár 100%-a a társulási forma és a tanácsadó szolgáltató 
között létrejött szolgáltatási szerződés szerinti beavatkozási költségkeret 
keretein belül;

 » az áfa nélküli ár 100%-a az intervenciós keret áfa nélküli értékén belül, a 
méhészeti képzések szervezésével kapcsolatos kiadásokra.
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A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ága-
zati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási aktus fogja meg-
határozni.

IS-A-04 – BERUHÁZÁS TÁRGYI ESZKÖZÖKBE 
ÉS IMMATERIÁLIS MEG EGYÉB JAVAKBA – 
A MÉHCSALÁDOKRA JELLEMZŐ KÁRTEVŐK 
ÉS BETEGSÉGEK, KÜLÖNÖSEN A VARROÓZIS 
ELLENI VÉDEKEZÉS

A beavatkozás célja a méhcsaládokra jellemző kártevők és betegségek elleni 
küzdelem a varroózis és a nozéma kezelésére szolgáló gyógyszerek beszer-
zésével.

Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

ÁLTALÁNOS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:

 » a méhésznek jártasnak kell lennie a méhészet területén;
 » a méhészeknek az ANZ (Országos Fajtanemesítési és Szaporodásbiológi-

ai Hivatal) által azonosított kaptárakkal kell rendelkezniük, a méhcsaládok 
és méhészetek egységes azonosítórendszerének jóváhagyásáról szóló 
2017/251. számú mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszteri rendelet-
nek megfelelően;

 » a megvásárolt gyógyszerek a Biológiai Termékek és az Állatgyógyászati 
Felhasználásra szánt Gyógyszerek Ellenőrző Intézete (ICPBMV) által nem-
zeti vagy közösségi eljárás keretében vagy az Európai Gyógyszerügynök-
ség (EMA) központosított eljárása keretében kell legyenek engedélyeztetve;

 » a varroózis kezelésére szolgáló gyógyszereket a méhész tulajdonában 
lévő teljes méhállományra kell beszerezni, függetlenül a programon belül 
igénybe vett intézkedéstől;

 » a program keretében legfeljebb 3 különböző varroózis kezelésére szolgáló 
gyógyszer és legfeljebb 3 különböző nozéma kezelésére szolgáló gyógy-
szer árát térítik meg, a használati tájékoztatóban feltüntetett mennyisé-
gek/adagok keretein belül;

 » a méhész köteles vezetni és kitölteni a méhészeti könyvet, amely tartal-
mazza a méhészeten belül végzett összes tevékenységet, nevezetesen az 
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állomány mozgását és a kezelések elvégzését a teljes méhészeti év során, 
azok elvégzésének napján.

Kedvezményezettek: méhészek, természetes vagy jogi személyek, meghatal-
mazott magánszemélyek, egyéni vállalkozók, családi vállalkozások, jogsze-
rűen létrehozott méhészeti egyesületek tagjai.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE:

 » az áfa nélküli ár 100%-a a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig, az 
ANSVSA által, a hatályos jogszabályoknak megfelelően forgalomba hozatal-
ra engedélyezett szállítóktól a kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig 
vásárolt, a méhész teljes méhállományának varroózis kezelésére használt, 
az ANZ által kiállított, a tulajdonában lévő méhcsaládok számát feltüntető, 
a vásárlások előtt kiállított igazolás szerinti, a varroózis kezelésére szolgáló 
gyógyszerek elszámolására szolgáló intervenciós keretösszeg erejéig.

A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ága-
zati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási beavatkozás fogja 
meghatározni.

IS-A-05 – BERUHÁZÁS TÁRGYI ESZKÖZÖKBE 
ÉS IMMATERIÁLIS MEG EGYÉB JAVAKBA, 
BELEÉRTVE A VÁNDORLEGELTETÉS 
ÉSZSZERŰSÍTÉSÉT

A méhészeti beavatkozás célja új kaptárok vásárlása a vándorterületre való 
költözést követően elhasználódott kaptárok felújítása érdekében, méhésze-
ti tartozékok (virágporgyűjtő, propoliszgyűjtő, virágporszárító, mézmelegítő, 
viaszolvasztó, seprőgép) cseréje, méhészeti eszközök és védőfelszerelések 
cseréje a technológiai folyamatok során bekövetkező nagy fokú elhasználó-
dás miatt, valamint vontatójárművek (méhészeti pótkocsik) és a méhcsalá-
dok méhészetben történő be- és kirakodásához szükséges eszközök beszer-
zésére, a méhcsaládok fejlesztése a vándorméhészet arányának növelése 
érdekében, ezáltal biztosítva a magas termelékenységet és a minőségi mé-
hészeti termékek szélesebb választékát.
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Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

ÁLTALÁNOS JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:

 » a méhészeknek rendelkezniük kell méhészeti ismeretekkel;
 » a méhészeknek rendelkezniük kell az ANZ (Országos Fajtanemesítési és 

Szaporodásbiológiai Hivatal) által azonosított kaptárral;
 » a méhészeknek rendelkezniük kell méhészeti könyvvel, melyet folyamato-

san vezetniük kell.

1. Új kaptárok vásárlása a vándorlegeltetés miatt elhasználódott kaptá-
rok pótlására

 » A méhészeknek legalább 75 méhcsaláddal kell rendelkezniük;
 » az új dobozokat olyan jogi személyektől vagy meghatalmazott termé-

szetes személyektől, egyéni vállalkozóktól és családi vállalkozásoktól kell 
megvásárolni, amelyek dobozokat gyártanak és/vagy forgalmaznak;

 » a méhészeti tevékenység időtartama alatt új kaptárokat vásárolnak;
 » a méhészek kötelesek a ládákat újonnan vásárolt kaptárokkal helyettesí-

teni és a sérült kaptárokat a pénzügyi támogatás kifizetéséig megőrizni;
 » a méhésznek rendelkeznie kell a helyi tanács/prefektúra által jóváhagyott 

és keltezett, a legeltetési területre való költözésről szóló értesítéssel, és a 
vásárlásnak a legeltetési területre való költözés időpontja után kell meg-
történnie.

2. Méhészeti tartozékok beszerzése

A méhészek a következő méhészeti tartozékokat vásárolhatják meg: virág-
porgyűjtő, propoliszgyűjtő, virágporszárító, mézmelegítő, viaszolvasztó, sep-
rőgép/biorezonanciás berendezés.

3. Méhészeti eszközök és védőfelszerelések beszerzése
 » A méhészek virágporszárítót, mézmelegítőt, viaszolvasztót és seprőgépet 

vásárolhatnak;
 » a méhészek vásárolhatnak: méhészeti védőfelszerelést, méhészkabátot, 

-blúzt, méhésznadrágot vagy -overallt, méhészmaszkot és méhészkesz-
tyűt, füstölőt, méhészvésőt, méhészvillát, méhészkést, mézszűrőt.

4. Vontatójárművek (méhészeti pótkocsik) és a méhcsaládok be- és kira-
kodásához szükséges berendezések beszerzése a vándorláshoz
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KÜLÖNLEGES TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK: 

 » a méhészeknek legalább 75 méhcsaláddal kell rendelkezniük;
 » a méhészek a legelőn lévő kaptárak be- és kirakodásához vontatójármű-

veket (méhpótkocsikat) és berendezéseket vásárolhatnak;
 » a méhészeti beavatkozások időszakában csak egyszer, de legfeljebb egy-

egy termékre vásárolhat a legelőn lévő kaptárak be- és kirakodásához 
szükséges vontatójárműveket (méhészeti pótkocsikat) és felszereléseket;

 » a vontatott járműveket (méhészeti pótkocsikat) és a kaptárak be- és ki-
rakodására szolgáló eszközöket legalább 3 évig megőrzi és használja a 
vándorláshoz;

 » a vontatójárműveknek (méhpótkocsiknak) és a kaptárak legelőn történő 
be- és kirakodására szolgáló berendezéseknek a vásárlás időpontjában 
újnak kell lenniük.

Kedvezményezettek: méhészek, természetes vagy jogi személyek, meghatal-
mazott magánszemélyek, egyéni vállalkozók, családi vállalkozások, jogsze-
rűen létrehozott méhészeti egyesületek tagjai.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE:

 » az új kaptárok beszerzésére az intervenciós keretösszeg erejéig az áfa 
nélküli ár 100%-a, de legfeljebb a méhész legeltetési területére költöztetett 
méh családokkal rendelkező kaptárak teljes számának 25%-a;

 » a virágpor- és/vagy propoliszgyűjtő eszközök beszerzésére vonatkozó in-
tervenciós keret erejéig az áfa nélküli ár 100%-a, de legfeljebb a méhész 
által az ANZ-igazolás kiállításának időpontjában birtokolt méhcsaládok 
teljes számának 20%-a;

 » az ANZ-igazolás kiállításának időpontjában a méhész által birtokolt méh-
családok teljes számának 20%-a;

 » a méhészeti eszközök és felszerelések beszerzésére vonatkozó intervenci-
ós előirányzat erejéig az áfa nélküli ár 100%-a;

 » a vontatójárművek (méhészeti pótkocsik) és a méhcsaládok be- és kirako-
dásához szükséges berendezések beszerzésére a legeltetési ágazatban 
az intervenciós támogatáson belül az áfa nélküli ár 100%-a.

A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ága-
zati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási beavatkozás fogja 
meghatározni.
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IS-A-06 – BERUHÁZÁS TÁRGYI ESZKÖZÖKBE 
ÉS IMMATERIÁLIS MEG EGYÉB JAVAKBA, 
BELEÉRTVE A MÉHCSALÁDOK ÚJRATELEPÍTÉSÉT 
ÉS A MÉHEK FEJLESZTÉSÉT IS

A beavatkozás célja biológiai anyag (méhkirálynő, méhek és/vagy méhcsa-
ládok) vásárlása az Apis Melifera Carpatica fajta megőrzése és fenntartása 
érdekében, valamint méhészeti kiegészítők vásárlása az elit kaptárak és a 
szaporítás támogatása érdekében, hogy nagy teljesítményű genetikai anya-
got kapjunk a méhcsaládok növekedése, a méhtermékek termelékenysége és 
minősége érdekében.

Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

1. Anyaméh és/vagy méhcsaládok vásárlása méhészeti célra

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 » a méhésznek rendelkeznie kell méhészeti szaktudással;
 » királynők minden év március 15-től elit és/vagy szaporító méhészetből vá-

sárolhatók;
 » méhcsaládok minden év március 15-től kezdődően az ANZ adatbázisá-

ban azonosított méhcsaládokból vásárolhatók, a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium 2021/251. számú rendeletével összhangban;

 » az intézkedés keretében vásárolt méhcsaládoknak elit és/vagy szaporító 
méhcsaládokból vásárolt anyaméheket kell tartalmazniuk;

 » ahhoz, hogy a vásárlása támogatható legyen, a kedvezményezettnek a 
saját és a vásárolt méhcsaládok teljes állománya számára szükséges var-
roózis elleni kezelést is meg kell vásárolnia;

 » a méhésznek azonosított kaptárakkal kell rendelkeznie;
 » a vásárolt anyaméheket a méhek jelölésére vonatkozó nemzetközi méhé-

szeti megjelölésnek megfelelően kell megjelölni arra a méhészeti évre vo-
natkozóan, amely évből származik az anyaméh.

2. Méhészeti tartozékok vásárlása elit/multiplikációs méhészetek által

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a méhésznek rendelkeznie kell méhészeti ismeretekkel;
 » a méhészeknek azonosítaniuk kell a méhcsaládokat;
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 » csak jóváhagyott elit/szaporító családot lehet vásárolni;
 » a méhész, mint a szaporító/elit tulajdonosa, megvásárolhatja a következő 

méhészeti tartozékokat: tenyészkeltető inkubátor, méhcsaládszállító inku-
bátor és termékenyítőkészlet;

 » a méhészeti beavatkozási időszakban csak egyszer vásárolja meg a tarto-
zékokat, de legfeljebb egy-egy terméket;

 » a megvásárolt tartozékoknak a vásárlás időpontjában újnak kell lenniük.

Kedvezményezettek: méhészek, természetes vagy jogi személyek, megha-
talmazott magánszemélyek, egyéni vállalkozók és családi vállalkozások, jog-
szerűen létrehozott méhészeti egyesületek tagjai.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE A TELJES ÁR (ÁFA NÉLKÜL):

 » az intervenciós keretösszeg erejéig legfeljebb 75 méhcsalád megvásár-
lására azon méhészek esetében, akik az ANZ-bizonyítvány kiállításának 
időpontjában legfeljebb 75 méhcsaláddal rendelkeznek;

 » az intervenciós támogatás keretein belül a méhész által az ANZ-bizonyít-
vány kiállításának időpontjában birtokolt méhcsaládok legfeljebb 75%-
ának megfelelő számú méhcsalád megvásárlására, de legfeljebb 100 
méh családra, ha a méhész több mint 75 méhcsaláddal rendelkezik;

 » az intervenciós keretösszeg erejéig a birtokolt méhcsaládok számával 
megegyező számú méh megvásárlására;

 » az intervenciós támogatás keretein belül egy anyaméh nevelésére szol-
gáló inkubátor, egy rajszállító inkubátor és egy méhek mesterséges meg-
termékenyítésére szolgáló készlet vásárlására, amely legalább egy mik-
roszkópot, egy szén-dioxid-palackot, egy megtermékenyítőkészüléket és 
egy megtermékenyítőfecskendőt tartalmaz, feltéve, hogy a megvásárolt 
tartozékokat a vásárlástól számított legalább három évig megőrzik.

A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ága-
zati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási beavatkozás fogja 
meghatározni.
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IS-A-07 – INTÉZKEDÉSEK A MÉHTERMÉKEK, 
MÉHVESZTESÉGEK VAGY CSÖKKENT 
TERMÉKESÍTÉS, VALAMINT A MÉHEKRE 
POTENCIÁLISAN MÉRGEZŐ ANYAGOK 
ELEMZÉSÉRE VONATKOZÓ LABORATÓRIUMOK 
TÁMOGATÁSÁRA

A méhészeti beavatkozás célja a fizikokémiai/maradékelemzések rendezése, 
amely igazolja a méz minőségét.

Kifizetésre minden pályázó jogosult, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 » a méhésznek jártasnak kell lennie a méhészet területén;
 » a méhésznek rendelkeznie kell az ANZ által azonosított méhcsaládokkal, 

a méhcsaládok és méhészetek egységes azonosítórendszerének jóváha-
gyásáról szóló 2017/251. számú mezőgazdasági és vidékfejlesztési mi-
niszteri rendeletnek megfelelően;

 » a méhészeti gazdaságokat nyilvántartásba kell venni;
 » a méz fizikai-kémiai elemzését jóváhagyott állatorvosi laboratóriumban 

kell elvégezni;
 » az antimikrobiális anyagok maradványainak vizsgálatát engedélyezett ál-

lategészségügyi laboratóriumban kell elvégezni.

KEDVEZMÉNYEZETTEK: 

 » méhészek, természetes vagy jogi személyek, meghatalmazott magánsze-
mélyek, egyéni vállalkozók és családi vállalkozások, jogszerűen létrehozott 
méhészeti egyesületek tagjai.

A méz minőségét igazoló fizikai-kémiai elemzésekből legalább 5 meghatá-
rozás esetében az intervenciós keretösszeg erejéig az áfa nélküli ár 100%-a 
a maradékanyag-vizsgálatokra vonatkozó intervenciós támogatáson belül.

A kiadási plafon felső határát és az elszámolható kiadások részleteit az ága-
zati beavatkozás végrehajtását meghatározó jogalkotási beavatkozás fogja 
meghatározni.
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C. SZŐLŐ – BOR

IS-V-01 – SZŐLŐÜLTETVÉNYEK ÁTSZERVEZÉSE 
ÉS ÁTALAKÍTÁSA

Ezen intézkedés alkalmazásával részben kompenzálni tervezik a szőlőültet-
vények átszervezési és átalakítási költségeit, amely a piaci igényeknek meg-
felelve növelni fogja a szőlő-bor termelők versenyképességét.

Nincsenek kiválasztási szempontok, minden kérelmező, aki megfelel a felté-
teleknek, kifizetésre jogosult.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A kérelmező szőlőtermesztők birtokolnak és/vagy használnak az RPV (szőlő-
ültetvények nyilvántartása) rendszerbe bejegyzett szőlőültetvény-területeket.

Az átszervezési-átalakítási programoknak, amelyekre anyagi támogatás ad-
ható, a következő feltételeket kell teljesíteniük:

 » a nemzeti törvényeknek megfelelő méretűek kell legyenek azon területek 
és szőlőparcellák, amelyek részesülhetnek az átszervezési-átalakítási 
programokban;

 » a borkészítéshez szükséges szőlőfajták ültetése a nemzeti törvényeknek 
megfelelő kell legyen;

 » a szőlőültetvények létesítésekor felhasznált palánták a hatályban levő tör-
vények által megengedett biológiai kategóriába tartoznak;

 » az átszervezési-átalakítási program megvalósítása során tilos az újra-
hasznosított anyagok felhasználása, mint a lécrács, támasz és drót;

 » az öntözési rendszerbe való beruházásokhoz szükséges a víz mérésére 
megfelelő rendszerek megléte, ami lehetővé teszi a támogatott beruházás 
vízfelhasználásának mérését;

 » a szőlőültetvények egészségügyi vagy növény-egészségügyi okokból 
való újraültetése esetén a kedvezményezett betartja a 2000/29/CE Di-
rektívát.

A támogatás valójában az átszervezési-átalakítási program kedvezménye-
zett által kifizetett, elszámolható költségeinek egy részét téríti meg.
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Az uniós pénzügyi segély nem haladhatja meg a szőlőültetvények átszer-
vezési/átalakítási programokban elszámolható költségeinek 75%-át, kivéve 
a meredek oldalak, teraszok esetén, ahol a lejtő meghaladja a 40%-ot, ez 
esetben a támogatás mértéke elérheti a 80%-ot.

A szőlőültetvények egészségügyi vagy növény-egészségügyi okokból való 
újraültetése esetén a felmerülő költségek ne haladják meg a szőlőültetvény 
átszervezési/átalakítási programok éves költségeinek 15%-át ugyanazon 
kifizetési gyakorlaton belül, és nem fedezik az irtási költségeket vagy az el-
vesztett jövedelmek megtérítését.

IS-V-02 – TÁRGYI ESZKÖZÖKBE ÉS 
IMMATERIÁLIS JAVAKBA VALÓ BEFEKTETÉSEK

Az intézkedés a szőlőültetési rendszerek, feldolgozóberendezések és a bor-
készítési egységek infrastruktúráját, valamint az értékesítési eszközöket és 
szerkezeteket, tárgyi eszközökbe és immateriális javakba való befektetések 
megvalósítását támogatja, kivéve a szőlőültetvény átszervezési-átalakítási 
programokba foglalt intézkedéseket.

PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK

A borkészítéshez szükséges berendezések és egységek infrastruktúrájába 
való befektetések kérelmezője esetén egy feltétel az alábbiakból teljesül:

 » az RPV (szőlőültetvények nyilvántartása) rendszerbe bejegyzett szőlőül-
tetvényeket művelnek, borokat termelnek és/vagy palackoznak saját bo-
rászati vállalkozásban vagy saját maguk, kívülállók és saját maguk érté-
kesítik a borászati termékeket;

 » szőlőt vásárolnak a borkészítéshez, bort készítenek és/vagy palackoznak 
saját borászati vállalkozásukban, vagy saját maguk, kívülállók és saját 
maguk értékesítik a borászati termékeket;

 » belső piacról vásárolt borászati termékeket értékesítenek.

A szőlőültető rendszerekbe való befektetést kérelmező lehet szőlőtermesztő, 
aki az RPV-ben nyilvántartott területen gazdálkodik.
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ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

 » borkészítéshez szükséges ingatlanok, minőség-ellenőrzési labor, eladási és 
bemutatóingatlanok, illetve kóstolótermek építése/bővítése/modernizálása;

 » fogadó-, termelő-, csomagoló-, raktározó-, minőség-ellenőrzési labor, el-
adási és bemutatóingatlanok és kóstolótermek felújítása, rehabilitálása 
és/vagy modernizálása;

 » fogadó-, termelő-, csomagoló-, raktározó-, minőség-ellenőrzési labor, el-
adási és bemutatóingatlanok és kóstolótermek berendezéseinek és esz-
közeinek megvásárlása, pénzügyi leasinggel egyaránt;

 » általános költségek, mint a szakembereknek kifizetett honoráriumok/díjak 
(tervező és/vagy mérnök, bármilyen konzulens), konzultációk, megvalósít-
hatósági tanulmány, licencek és szabadalmak vásárlása, márka bejegy-
zése és ipari rajzok/tervek, engedélyezési költségek immateriális javakra 
elszámolható költségek kizárólag a tárgyi javakkal kapcsolatos program-
nak megfelelően;

 » szőlőültetési gépek/berendezések megvásárlása.

IS-V-03 – TERMÉNYBIZTOSÍTÁS

Ezen intézkedés által a romániai szőlőtermesztők megvédhetik a jövedelmü-
ket a természeti katasztrófák, kedvezőtlen klímajelenségek, az állatok, beteg-
ségek és kártevő fertőzések okozta károktól.

A pénzügyi támogatás odaítéléséhez a következő feltételeknek kell teljesülniük:
 » minimum 0,1 ha területet műveljen, bor készítésére alkalmas szőlőfajtákból;
 » a biztosított, bor készítésére alkalmas szőlőfajtákból beültetett ültetvé-

nyeknek szerepelniük kell az RPV (szőlőültetvények nyilvántartása) rend-
szerben;

 » terményre kötött biztosítás megkötése, amelyben kikötik a biztosított bor 
készítésére alkalmas szőlő mennyiségét, az ennek megfelelő területet, en-
nek elhelyezkedését, a szőlőtermesztő megnevezését, aki műveli az ültet-
vényt, és a biztosított értéket;

 » a biztosítói kifizetés nem haladhatja meg az elszenvedett jövedelemvesz-
teség több mint 100%-át, figyelembe véve bármilyen más támogatási for-
mából, biztosításból kapott kárpótlást.
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IS-V-04 – TÁJÉKOZTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

Az intézkedés a felelős borfogyasztást és a román borok minőségi rendsze-
reit mutatja be a fogyasztóknak.

PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK

A kedvezményezettek szőlő-bor ágazati termelők, jogi személyek, szőlő-bor 
termelők, szakmai egyesületi formák és/vagy szakmaközi szervezetek és/
vagy közjogi szervezetek; közjogi szervezetek részesülhetnek támogatás-
ban, abban az esetben, ha nem egyedüli kedvezményezettek.

A tájékoztatási programoknak a következő feltételeket kell teljesíteniük:
 » a tájékoztatási programok időtartama legkevesebb 1 év, legtöbb 3 év le-

het;
 » a tájékoztatási programok keretében a tevékenységek és a műveletek tisz-

tán meghatározottak, a tájékoztatási tevékenységek leírásával és a be-
csült költségek belefoglalásával;

 » létezzenek biztosítékok, hogy a műveletek javasolt költségei nem haladják 
meg a normális piaci árjegyzéseket;

 » létezzenek biztosítékok, hogy a kedvezményezettek hozzáférnek az elég-
séges technikai és anyagi forrásokhoz a tevékenység hatékony kivitelezé-
séhez;

 » legyen összefüggés a kitűzött stratégiák és célok között, a hatás és a va-
lószínű siker között, figyelembe véve, hogy a fogyasztók tudatosítása a 
felelős borfogyasztás és az alkoholfogyasztás veszélyeinek tudatosítását 
vagy az unión belüli védett eredetmegnevezést és földrajzi tájékoztatást 
célozza meg;

 » minden, a borfogyasztás egészségre és viselkedésre gyakorolt hatásairól 
szóló információnak tudományos, általánosan elfogadott adatokra alapo-
zottnak kell lennie, és kompatibilisnek az illető tagállam közegészségügyi 
hatóságának álláspontjával.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS INTENZITÁSA

Az Európai Uniótól a tájékoztatási intézkedésekre nyújtott pénzügyi támo-
gatás nem haladhatja meg a támogatható kiadások 50%-át. A támogatható 
kiadások 30%-áig nemzeti kifizetések is nyújthatók, de az Európai Uniótól szár-
mazó pénzügyi támogatás és a Romániából származó kifizetések együtte-
sen nem haladhatják meg a támogatható kiadások 80%-át.
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IS-V-05 – A BORTURIZMUS NÉPSZERŰSÍTÉSE

A beavatkozással a romániai bortermelők a termőterületekre irányuló bor-
turizmus előmozdításával erősíthetik boraik, szőlőültetvényeik hírnevét. A 
borturizmus előmozdítása a termőterületeken egy vagy több intézkedésből 
áll, amelyek célja a bortermelő területek hírnevének növelése és ezáltal a bo-
rágazat gazdasági fenntarthatóságának javítása:

 » PR-, promóciós vagy reklámtevékenységek, amelyek különösen a borvidéke-
ken előállított termékek magas színvonalát emelik ki, különösen a minőség, 
a hagyományok, az élelmiszer-biztonság vagy a környezetvédelem tekin-
tetében, például: promóciós reklámok, szabadidős kirándulások a szőlőül-
tetvények közepén, látogatások a szőlőültetvényeken, a szőlőültetvények, 
a létesítmények, a berendezések, a termelési módszerek bemutatása stb.;

 » a szőlővel és borokkal kapcsolatos rendezvényeken, vásárokon vagy kiál-
lításokon való részvétel; 

 » tájékoztató kampányok, különösen az eredetmegjelölésekkel, a földrajzi jelzé-
sekkel és az ökológiai termeléssel kapcsolatos uniós minőségrendszerekről: 
borkóstolással kapcsolatos bevezető tanfolyamok szervezése, brosúrák stb.

Az intézkedések és tevékenységek az RPV-ben bejegyzett termelőkre és 
szőlőültetvényekre irányulnak.

A promóciós intézkedésekhez nyújtott uniós pénzügyi támogatás nem ha-
ladhatja meg az elszámolható kiadások 50%-át.

IS-V-06 – HARMADIK ORSZÁGOKBAN VÉGZETT 
PROMÓCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

Az intézkedés célja a román borok új piacokra léptetése és diverzifikálása a 
versenyképesség javítása érdekében. Az intézkedés csak az oltalom alatt álló 
eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borokra, 
illetve azokra a borokra vonatkozik, amelyek esetében a szőlőfajtát feltüntetik.

A kedvezményezettek a bortermelők – jogi személyek, bortermelők szakmai 
szövetségei és/vagy a borágazatban működő szakmaközi szervezetek és/
vagy közjogi szervezetek.
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TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a termékeket közvetlen fogyasztásra kell szánni, és az érintett harmadik 
országokban exportlehetőségeknek vagy új értékesítési lehetőségeknek 
kell fennállniuk;

 » az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott 
borok esetében a tájékoztatási vagy promóciós műveletben fel kell tüntet-
ni a termék eredetét; 

 » a támogatandó művelet egyértelműen meghatározott, beleértve a támo-
gatható termékeket, a forgalmazási intézkedéseket és a becsült költségeket;

 » a tájékoztató vagy promóciós üzenetek a bor sajátos tulajdonságain ala-
pulnak, és megfelelnek a harmadik országokban hatályos jogszabályok-
nak, amelyek számára készültek; 

 » a műveleteket és az azok alapjául szolgáló intézkedéseket egyértelműen 
meghatározzák a promóciós tevékenységek leírásával és a becsült költsé-
gek feltüntetésével; 

 » a kedvezményezettek bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy a promóciós 
műveletet követően minőség és mennyiség tekintetében elegendő termék 
áll majd rendelkezésre a piaci kereslet hosszú távú fedezésére;

 » a javasolt stratégiák összhangban vannak a kitűzött célokkal, valamint az 
érintett termékek iránti kereslet növelésének várható hatásával és sikerével.

Az Európai Uniótól származó pénzügyi támogatás (50%) és a Romániából 
származó kifizetések (maximum 30%) együttesen nem haladhatják meg a 
támogatható kiadások 80%-át.

IS-V-07 – A BORTERMELÉS 
FENNTARTHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSÉT CÉLZÓ 
TÁRGYI ÉS IMMATERIÁLIS JAVAKBA TÖRTÉNŐ 
BERUHÁZÁS

Az intézkedés révén a bortermelők javíthatják teljesítményüket és növelhetik 
hosszú távú versenyképességüket, azaz a tárgyi és immateriális javakba tör-
ténő beruházások révén növelhetik bortermelésük fenntarthatóságát.

Az intézkedések és tevékenységek az RPV-be bejegyzett termelőkre és sző-
lőültetvényekre vonatkoznak.
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TÁMOGATHATÓ INTÉZKEDÉSEK/JAVASOLT KIADÁSOK:

 » a vízfelhasználás kezelését és optimalizálását lehetővé tevő rendszerek 
beszerzése: csepegtető-, öntöző- és trágyázórendszerek csökkentett víz-
fogyasztással (föld alatti csepegtető), a víz újrafelhasználását a termelé-
si szakaszokban lehetővé tevő rendszerek, érzékelők, az öntözéshez fel-
használt víz kezelését szolgáló szoftverek stb;

 » a szőlőtermesztés környezetbarát, alacsony környezeti terheléssel járó 
rendszerben történő művelésére jellemző gépek és berendezések beszer-
zése (alacsony oldhatóságú szerves és ásványi műtrágyák kijuttatására, 
kis mennyiségű oldattal történő permetezésre, a folyékony hulladékok 
összegyűjtésére és újrafelhasználására szolgáló rendszerek: szennyvizek, 
növény-egészségügyi kezelésekből származó folyékony maradékok stb.);

 » automatikus időjárás-állomások beszerzése a levegő és a talaj meteoro-
lógiai adatainak megfigyelésére integrált funkciókkal; növénymegfigyelő 
rendszerek (érzékelők, szoftverek) beszerzése a vegetatív fenofázisok fej-
lődésére és a növények fiziológiai és biokémiai folyamatainak alakulására 
vonatkozó adatok gyűjtésére és rögzítésére; 

 » precíziós vagy digitalizált termelési módszerekhez szükséges berendezé-
sek beszerzése (drónok az ultraalacsony volumenű növényvédelmi kezelé-
sek alkalmazására és a szőlőültetvények vegetatív és növény-egészség-
ügyi állapotának nyomon követésére, rendszerek/szoftverek a talajminőség 
nyomon követésére; rendszerek/szoftverek a termelés minőségének meg-
határozására stb.);

 » a fenntartható talajműveléshez szükséges berendezések/eszközök be-
szerzése (a sorok közötti fűkaszáláshoz/gyomláláshoz és gerincvágáshoz, 
a sorok közötti intervallumos vetéshez, a tömörödés hatásának csökken-
tése és a talaj fizikai és biológiai szerkezetének megőrzése érdekében stb.);

 » beruházások a körforgásos gazdaságba (saját tevékenységhez kapcsoló-
dóan) – példák: biomasszából származó energia előállítása és felhaszná-
lása, valamennyi borászati melléktermék újrafelhasználásához vezető be-
ruházások, komposztálóüzem a termelési folyamatból származó biológiai 
anyagok komposztálására és a kapott termékek felhasználása a sorok 
közötti időközönként történő trágyázáshoz stb.).

A TÁMOGATÁS FORMÁJA ÉS MÉRTÉKE

A támogatás a bortermelés fenntarthatóságának növelését célzó, tárgyi esz-
közökbe és immateriális javakba történő beruházások támogatható költsé-
gei egy részének megtérítése formájában történik. Az Európai Unió által a 
tárgyi eszközökbe és immateriális javakba történő beruházásokhoz nyújtott 
pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a támogatható kiadások 50%-át.
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VIDÉKFEJLESZTÉS

DR-01 –AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS 
ÉGHAJLAT AZ ÁLLANDÓ GYEPTERÜLETEKEN

Az Agrár-környezetvédelem és éghajlat az állandó gyepterületeken című DR-01 
beavatkozás célja, hogy folytassa a korábbi tervezési időszakokban tett erő-
feszítéseket az olyan extenzív általános gazdálkodási módszerek széles körű 
alkalmazása érdekében, amelyek megfelelnek a fajok vagy élőhelyek széles 
köre különleges védelmi igényeinek. 

A beavatkozás célja tehát a 2014–2020-as nemzeti vidékfejlesztési progra-
mozási időszakban az M.10 – Agrár-környezetvédelem és éghajlat progra-
mon keresztül végrehajtott, az állandó gyepterületekkel kapcsolatos követ-
kező csomagok és csomagváltozatok további támogatása:

 » 1. csomag – Magas természeti értékű (HNV) rétek 
 » 1.1. változat – Magas természeti értékű gyepterület (HNV);
 » 1.2. változat – kézi munka HNV gyepterületen; 
 » 1.3. változat – könnyű gépi munka HNV gyepterületen;
 » 3.1 csomag – a harismadár (Crex crex) számára fontos rétek;
 » 3.1.1. változat – kézi munka a harismadár (Crex crex) számára fontos réteken; 
 » 3.1.2. változat – könnyű gépi munka a harismadár (Crex crex) számára 

fontos réteken;
 » 3.2 csomag – fontos rétek a kis őrgébics (Lanius minor) és a kék vércse 

(Falco vespertinus) számára;
 » 3.2.1. változat – kézi munka a Lanius minor és a Falco vespertinus számá-

ra fontos réteken; 
 » 3.2.2. változat – könnyű gépi munkák a Lanius minor és a Falco vesperti-

nus számára fontos réteken;
 » 6. csomag – a lepkék számára fontos rétek (Maculinea sp.);
 » 6.1. változat – kézi munka a lepkék (Maculinea sp.) számára fontos réteken; 
 » 6.2. változat – könnyű gépi munkák a lepkék (Maculinea sp.) számára fon-

tos réteken;
 » 9.2. csomag – a békászó sas (Aquila pomarina) táplálkozóhelyeként fontos 

állandó gyepterületek;
 » 9.2.1. változat – kézi munka a békászó sas (Aquila pomarina) számára 

fontos réteken; 
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 » 9.2.2. változat – könnyű gépi munkák a békászó sas (Aquila pomarina) 
számára fontos gyepterületen.

Az intervenció kedvezményezettjei a mezőgazdasági termelők, mezőgazda-
sági földhasználók. A kölcsönös megfeleltetés a gazdaság egészére és az 
egész naptári évre vonatkozik.

KEDVEZMÉNYEZETT: 

 » Románia területén található, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rend-
szerben (IACS) azonosítható, támogatható felhasználási kategóriájú és az 
1., 3.1., 3.2., 6., 9.2. csomag támogatható területein elhelyezkedő mező-
gazdasági terület használója;

 » a gazdaság minimális mérete 1 hektár, a támogatható parcellák minimális 
mérete pedig 0,3 hektár; 

 » a kötelezettségvállalási időszak alatt a kötelezettségvállalási területen 
legalább 0,3 SZÁ/ha állományrátát tart fenn; 

 » vállalja, hogy a kötelezettségvállalást az aláírástól számított 5 évig fenntartja; 
 » vállalja, hogy megfelel a vonatkozó alapkövetelményeknek és az általa al-

kalmazott változatokra vonatkozó egyedi követelményeknek; 
 » vállalja, hogy nyilvántartást vezet a követelmények végrehajtásához kap-

csolódó mezőgazdasági tevékenységekről (az alapvető és a kötelezett-
ségvállalás hatálya alá tartozó területekre vonatkozó egyedi követelmé-
nyekről);

 » a kézi munkán alapuló állandó gyepterületekre vonatkozó kötelezettség-
vállalások legfeljebb 150 hektár területre vonatkozhatnak, a könnyűgépes 
állandó gyepterületekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások legfeljebb 
200 hektár területre vonatkozhatnak.

TERÜLETTÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

1. csomag:
 » magas természeti értékű, állandó gyepként használt mezőgazdasági föld-

terület;
 » a hagyományos, túlnyomórészt legeltetéssel vagy vegyesen (kaszálás és 

legeltetés) hasznosított gyümölcsösök a kötelezettségvállalások alkalma-
zása során a gyepekhez hasonlítanak;

 » a kötelezettségvállalást a mezőgazdasági parcella szintjén alkalmazzák, 
és a kötelezettségvállalási időszak alatt nincs lehetőség parcellaváltásra.

3.1, 3.2, 6 és 9.2 csomag: 
 » az UAT LAU2 szinten lehatárolt területeken található, állandó gyepként 

használt mezőgazdasági területekre vonatkozik;



› 75

 » a kötelezettségvállalások mezőgazdasági parcellák szintjén érvényesek, 
és a kötelezettségvállalási időszak alatt nincs lehetőség parcellaváltásra.

I. Az 1. csomag különleges támogathatósági követelményei

1.1. változat – Magas természeti értékű (HNV) rétek:
 » tilos a műtrágya és növényvédő szerek használata (P);
 » a trágya hagyományos használata legfeljebb 50 kg N/ha mennyiségig en-

gedélyezett (ez a mennyiség csak azokon a területeken növelhető, ame-
lyekre vonatkozóan legeltetési terv van érvényben, a legeltetési tervben 
előirányzott optimális mennyiségig);

 » a legeltetést hektáronként legalább 0,3 SZÁ, és legfeljebb 1 SZÁ mennyi-
ségben végzik;

 » az árvízzel elöntött réteket legeltetni legkorábban a víz visszahúzódását 
követő két hét elteltével szabad;

 » a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az alap- és egyedi követel-
mények végrehajtásával kapcsolatos mezőgazdasági tevékenységekről a 
kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó területeken.

1.2. változat – kézi munka a magas természeti értékű, vegyes kaszálással 
és legeltetéssel hasznosított állandó gyepterületen és 1.3. változat – köny-
nyű gépekkel végzett munka (az 1.1. változat különleges követelményein 
túlmenően): 

 » 1.2. változat – a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó területen gépi 
munka, kaszálás és szénakaszálás nem engedélyezett, kivéve az állati 
erővel működtetett gépeket (P);

 » 1.3. változat – a kaszálás és szénakaszálás kis teljesítményű gépekkel (rö-
vid késekkel és lassú mozgási sebességű gépekkel) végezhető, nehézgé-
pek használata tilos a kötelezettségvállalás alá tartozó területen (P); 

 » mindkét változatban a kaszálás július 1-jétől (a legalább 600 m átlagos 
tengerszint feletti magasságú UAT-kban található földterületek esetében) 
vagy június 15-től (a 600 m-nél kisebb átlagos tengerszint feletti magas-
ságú UAT-kban található földterületek esetében) engedélyezett (P); 

 » mindkét változatban a lekaszált növényzet tömegét legkésőbb két héttel a 
kaszálás után össze kell gyűjteni a kötelezettségvállalás alá tartozó gyep-
felületről.

II. A 3.1. csomag különleges jogosultsági követelményei – a Crex crex szá-
mára fontos rétek:

 »  a kaszálás augusztus 1-jétől engedélyezett (P);
 » a kaszálásnak a parcella belseje felől kell haladnia a parcella külseje felé;
 » a vegyes hasznosítású legelők esetében a legeltetést augusztus 1-jétől 

hektáronként legfeljebb 0,7 SZÁ mennyiségben kell végezni;
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 » nem megengedett a gépi munka, kaszálás és szénagyűjtés a legelő felszí-
nén, kötelezettségvállalás alatt, kivéve az állati erővel működtetett gépe-
ket (a 3.1.1. változat esetében), vagy a munka, kaszálás és szénagyűjtés 
kis teljesítményű munkagépekkel végezhető (kaszálás rövid pengéjű gé-
pekkel és kis sebességgel), nehézgépek használata tilos (a 3.1.2. változat 
esetében);

 » a trágya hagyományos felhasználása legfeljebb 40 kg N/ha (0,7 SZÁ/ha) 
egyenértékig engedélyezett;

 » tilosak a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó gyepterületek termé-
szetes lecsapolását gyorsító intézkedések;

 » tilos a műtrágya és növényvédő szerek használata;
 » minden egyes parcella legalább egyik szélén egy 3 méter széles, a kötele-

zettségvállalás alá eső terület legalább 3%-át kitevő sávot kell kaszálatla-
nul és legeltetetlenül hagyni (szeptember 1. után le lehet kaszálni);

 » a kaszált növényt legkésőbb két héttel a kaszálás után el kell távolítani a 
kötelezettségvállalás alá tartozó gyepterületről;

 » az elöntött gyepterületeken legeltetni legkorábban két héttel a víz vissza-
húzódása után szabad;

 » nincs felszíni vetés vagy felülvetés;
 » a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi 

követelmények végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenysé-
gekről.

III. A 3.2. csomag specifikus támogathatósági követelményei – a Lanius 
minor és a Falco vespertinus számára fontos gyepterületek:

 » a kaszálás július 1-jéig engedélyezett;
 » a legeltetést hektáronként legfeljebb 1 SZÁ mennyiségben végzik;
 » a gépi munka, kaszálás és szénagyűjtés nem megengedett a kötelezett-

ségvállalás hatálya alá tartozó legelő felszínén, kivéve az állati erővel mű-
ködtetett gépeket (a 3.2.1. változat esetében), vagy a munka, kaszálás és 
szénagyűjtés kis teljesítményű munkagépekkel végezhető (kaszálás rövid 
késekkel és kis sebességgel), nehézgépek használata tilos (a 3.2.2. válto-
zat esetében);

 » a trágya hagyományos felhasználása legfeljebb 50 kg N/ha (1 SZÁ/ha) 
egyenértékig engedélyezett;

 » tilos a műtrágya és növényvédő szerek használata;
 » minden egyes parcella legalább egyik szélén egy 3 méter széles, a köte-

lezettségvállalás alá tartozó terület legalább 3%-át kitevő sávot hagynak 
kaszálatlanul és legeletlenül (szeptember 1. után le lehet kaszálni);

 » a kaszált növényt legkésőbb két héttel a kaszálás után el kell távolítani a 
kötelezettségvállalás alá tartozó gyepterületről;

 » az elöntött réteken legeltetni legkorábban két héttel a víz levonulása után 
szabad;
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 » nem lehet felületi vetés vagy felülvetés;
 » a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi kö-

vetelmények végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről.

IV. A 6. csomag – fontos pillangós rétek (Maculinea sp.) különleges támo-
gathatósági követelményei:

 » tilos a műtrágya és növényvédő szerek (P) használata;
 » a trágya hagyományos felhasználása legfeljebb 40 kg N a.s./ha (0,7 SZÁ/

ha) (P) mennyiségig engedélyezett;
 » a kaszálás augusztus 26-tól engedélyezett (P);
 » a gyepterületen a gépi munka, kaszálás és szénagyűjtés nem megenge-

dett a kötelezettségvállalás alatt álló gyepterületen, kivéve az állati erővel 
működtetett gépeket (a 6.1. változat esetében), vagy a munka, kaszálás és 
szénagyűjtés kis teljesítményű munkagépekkel végezhető (kaszálás rövid 
késekkel és kis sebességgel), nehézgépek használata tilos (a 6.2. változat 
esetében) (P);

 » augusztus 26-tól a legeltetés hektáronként legfeljebb 0,7 SZÁ mennyiség-
ben engedélyezett;

 » tilosak a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó legelők természetes le-
folyásának gyorsításához vezető intézkedések;

 » a lekaszált növényt legkésőbb két héttel a kaszálás után el kell távolítani a 
kötelezettségvállalás alá tartozó gyepfelületről;

 » az elöntött réteken legeltetni legkorábban két héttel a víz levonulása után 
szabad;

 » nem lehet felszíni vetés vagy felülvetés (helyi növényfajokkal történő vetés 
csak abban az esetben végezhető, ha egyes területek véletlenül érintettek);

 » a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi 
követelmények végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenysé-
gekről.

V. A 9.2. csomag különleges támogathatósági követelményei – a békászó 
sas (Aquila pomarina) számára fontos állandó gyepterületek mint élőhely:

 » a kaszálás július 1-jétől engedélyezett;
 » minden egyes kötelezettségvállalás alá tartozó parcella területének leg-

alább 10%-át műveletlenül kell tartani, és a kaszálás október 1-jétől en-
gedélyezett;

 » a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó gyepterületen gépi munka, kaszá-
lás és szénagyűjtés nem megengedett, kivéve az állati erővel működtetett gé-
peket (a 9.2.1. változat esetében), vagy a munka, kaszálás és szénagyűjtés kis 
teljesítményű munkagépekkel végezhető (kaszálás rövid pengéjű gépekkel és 
lassú sebességgel), nehézgépek használata tilos (a 9.2.2. változat esetében);

 » a trágya hagyományos felhasználása legfeljebb 40 kg N a.s./ha (0,7 SZÁ/
ha) mennyiségig engedélyezett;
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 » a legeltetést legfeljebb 0,7 SZÁ/ha értéken végzik;
 » az elöntött réteken legeltetni legkorábban két héttel a víz visszahúzódása 

után szabad;
 » nem lehet felszíni vetés vagy felülvetés, a helyi növényfajokkal történő ve-

tés csak abban az esetben végezhető el, ha a rét egyes részei leromlottak 
vagy véletlenül megsérültek;

 » tilos a műtrágya és növényvédő szerek használata;
 » a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi kö-

vetelmények végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről.

MINIMÁLIS TEVÉKENYSÉG: 

 » az állandó gyepterület olyan állapotban tartása, amely azt legeltetésre 
vagy művelésre alkalmassá teszi a szokásos mezőgazdasági módszerek 
és gépek használatán túlmutató előkészítő tevékenységek nélkül, legalább 
egyéves mezőgazdasági tevékenység biztosításával, például a növényzet 
kaszálással és/vagy az invazív növényzet eltávolításával vagy legeltetés-
sel történő betakarításával;

 » az 1800 m feletti magasságban fekvő, természetes módon legeltetésre 
alkalmas állapotban tartott állandó gyepterületek esetében a minimális 
tevékenység a legeltetés, a legeltetési időszak alatt legalább 0,3 SZÁ/
ha állatlétszám biztosítása mellett, a gazdálkodó által tartott állatokkal; 
mivel 1800 m feletti magasságban nem lehet nem termelő alternatívát 
alkalmazni.

DR-02 – AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS 
KLÍMA A SZÁNTÓFÖLDEKEN

A DR-02 – Agrár-környezetvédelem és klíma a szántóterületeken beavat-
kozás célja a korábbi programozási időszakokban tett erőfeszítések folyta-
tása a mezőgazdasági gazdálkodás tervezési szintjének növelése érdeké-
ben a növénygazdálkodás javításával, valamint a biodiverzitás fenntartása 
egyes közösségi madárfajok védelme által (elsőbbségi és közös), valamint 
a mezőgazdasági élőhelyek egészére jellemző vadon élő állatok esetében. 
A beavatkozás megteremti a szükséges kereteket az általános extenzív 
mezőgazdasági módszerek széles körű alkalmazásához, amelyek a fajok 
vagy élőhelyek széles spektrumának sajátos természetvédelmi igényeire 
reagálnak.
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Így a beavatkozás célja az alábbi, a 2014–2020-as PNDR programozási időszak-
ban megvalósított, termőföldhöz kapcsolódó csomagok és csomagváltozatok 
népszerűsítése az M.10 – Agrár-környezetvédelem és klíma eszközön keresztül:

 » 4. csomag – zöldtrágyázás;
 » 5. csomag – alkalmazkodás a klímaváltozás hatásaihoz;
 » 7. csomag – a vörösnyakú liba (Branta ruficollis) táplálkozási területeként 

fontos szántóföld;
 » 9.1-es csomag – szántóföld, amely fontos táplálkozási terület a békászó 

sas (Aquila pomarina) számára;
 » 10. csomag – ökológiai menedékhelyek szántóföldön a mezőgazdasági 

területhez kapcsolódó gyakori madárfajok számára.

A beavatkozás kedvezményezettjei a gazdálkodók (a mezőgazdasági föld-
terület használói).

KEDVEZMÉNYEZETT:

 » Románia területén található, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rend-
szerben (IACS) azonosítható és jogosult felhasználási kategóriájú mező-
gazdasági terület használója; az 5., 7., 9.1. és 10. csomag esetében ennek 
a területnek a támogatható területeken kell elhelyezkednie;

 » legalább 1 ha mezőgazdasági területtel rendelkezik, a támogatható par-
cellák mérete pedig legalább 0,3 ha;

 » vállalja, hogy az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalást annak 
aláírásától számított 5 évig fenntartja;

 » vállalja, hogy megfelel a vonatkozó alapkövetelményeknek és azon agrár-kör-
nyezetvédelmi csomagok egyedi követelményeinek, amelyekre pályázik;

 » vállalja az agrár-környezeti követelmények teljesítésével összefüggő me-
zőgazdasági tevékenységek nyilvántartását (a vállalt területek szintjén 
alap és specifikus).

TÖBB CSOMAGRA VONATKOZÓ EGYÉB JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:

 » 4-es csomag – a zöldnövények az ország egész területén elhelyezkedő 
szántóterületen elérhetők;

 » az 5., 7., 9.1. és 10. csomag alkalmazható a PNS-ben lehatárolt területeken az 
UAT LAU2 szinten (községek, városok, települések) elhelyezkedő termőföldekre;

 » a 4-es, 5-ös, 7-es és 10-es csomagon belül vállalt kötelezettségek feltétele 
a terület értékének megőrzése a kötelezettségvállalási időszak alatt; a köve-
telmények hatálya alá tartozó telkek évről évre változtathatók;

 » a 9.1 csomagban vállalt kötelezettségeket a parcella szintjén alkalmazzák, 
a kötelezettségvállalás időtartama alatt a parcellák megváltoztatására 
nincs lehetőség.
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I. A 4. csomag – zöldtrágyázás – konkrét támogathatósági feltételei

KONKRÉT KÖVETELMÉNYEK:

 » a következő növények vetése (*): borsó, csicseriborsó, mustár, repce, szulfi-
na, tehénborsó, lóhere, lucerna, bab, szójabab, lencse, csillagfürt, csicse-
riborsó, nagybab, zöldbab, hasított borsó október 15-ig a közigazgatási 
egységekben-területeken (UAT) legfeljebb 600 m átlagos tengerszint fe-
letti magasságban, illetve szeptember 30-ig a 600 m feletti átlagos ten-
gerszint feletti magasságban történik;

 » a kialakult kultúrát legkésőbb március 31-ig bele kell dolgozni a talajba;
 » a kialakult tenyészetet legalább 2 hónapig fenn kell tartani;
 » műtrágya használata tilos, zöldtrágyázás előtt csak szerves trágya hasz-

nálható;
 » a kedvezményezettek nyilvántartást (gazdálkodási napló) vezetnek az ag-

rár-környezetvédelmi követelmények végrehajtásával összefüggő mezőgaz-
dasági tevékenységekről.

(*) Önmagában vagy a listán szereplő fajok keverékében termeszthető; a 
listán szereplő fajok más fajokkal való tenyészetében történő keveredése 
esetén fenn kell tartani a felsorolt fajok túlnyomó részét, amely a kultúrában 
azonosíthatóvá teszi őket.

II. Az 5. csomag specifikus támogathatósági feltételei – alkalmazkodás az 
éghajlatváltozás hatásaihoz

TÁMOGATHATÓ TERÜLET:

 » 5. csomag – az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás az elsi-
vatagosodás magas kockázatának kitett területeken található szántóföl-
deket célozza meg.

KONKRÉT KÖVETELMÉNYEK:

 » minden termőterületen alkalmazott tavaszi növényhez (kukorica, cirok, 
napraforgó, szója) legalább 2 különböző koraérettségű (korai vagy félkorai 
és félkésői vagy késői) hibridet/fajtát egyidejűleg, egyenlő arányban hasz-
nálnak fel;

 » megengedett a minimális talajművelési módok alkalmazása, az érintett 
felületek szántása tilos;

 » a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi 
követelmények végrehajtásával összefüggő mezőgazdasági tevékenysé-
gekről.
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III. Speciális jogosultsági feltételek a 7. csomaghoz – fontos szántóföld a 
vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) takarmányozási területeként

TÁMOGATHATÓ TERÜLET:

 » a Branta ruficollisra jellemző különleges védelmi területeken található 
szántóföldet célozza meg.

KONKRÉT KÖVETELMÉNYEK:

 » minden kötelezettségvállalási évben a teljes lekötött terület szintjén lega-
lább 20% kukorica- és minimum 30% őszi növényvetést (búza, árpa, rozs, 
tritikálé, repce) alakítanak ki;

 » az őszi növények (búza, árpa, rozs, tritikálé, repce) vetését október 15-ig 
be kell fejezni;

 » a kukorica betakarítása szeptember 15-től kezdődik;
 » az őszi vetés és február 28. közötti időszakban növényvédő szerek és mű-

trágyák nem használhatók;
 » a bérelt területen tilos a mezőgazdasági munka és a legeltetés november 

15. és február 28. között;
 » november 15. és február 28. között tilos madárriasztó módszereket alkal-

mazni;
 » a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi kö-

vetelmények végrehajtásával összefüggő mezőgazdasági tevékenységekről.

IV. Speciális jogosultsági kritériumok a 9.1. csomaghoz – fontos szántó-
föld a békászó sas (Aquila pomarina) táplálékkereső területeként

TÁMOGATHATÓ TERÜLET:

 » szántóként használt mezőgazdasági földterületekre vonatkozik, amelyek 
nem jogosultak a 2. csomag – az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkal-
mazkodás vagy a 3. csomag – a vörösnyakú liba (Branta ruficollis) táplál-
kozási területeként fontos szántóterületre;

 » a 9.1 csomagra jogosult szántó 2021-től nem lehet állandó rét.

KONKRÉT KÖVETELMÉNYEK:

 » tilos repce, kukorica és napraforgó termesztése;
 » minden lekötött parcella területének 10%-a megműveletlen marad;
 » a megműveletlen felületet úgy kell elhelyezni, hogy a tömör művelési felü-

let ne haladja meg a 4 ha-t, és az erre a célra kialakítandó sávok minimális 
szélessége nem lehet kevesebb 3 m-nél;
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 » a parcella területének 10%-a betakarítás nélkül marad, a termés pedig 
február végéig állva marad;

 » tilos műtrágya és növényvédő szerek használata;
 » tilos a meglévő rétek szántása vagy megosztása olyan gazdaságokon be-

lül, amelyek folyamatos kötelezettségvállalással rendelkeznek;
 » a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek az agrár-környezetvédelmi 

követelmények végrehajtásával összefüggő mezőgazdasági tevékenysé-
gekről.

A KOMPENZÁCIÓS KIFIZETÉSEK ÖSSZEGE:

 » 4. csomag – 128 euró/ha/év;
 » 5. csomag – 105 euró/ha/év;
 » 7. csomag – 93 euró/ha/év;
 » 9.1 csomag – 151 euró/ha/év.

DR-03 – AGRÁR-KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS 
KLÍMA – VESZÉLYEZTETETT HELYI FAJTÁHOZ 
TARTOZÓ HASZONÁLLATOK TENYÉSZTÉSE

Az eltűnés veszélyének kitett helyi fajtákból származó haszonállatok te-
nyésztésére irányuló beavatkozás célja olyan önkéntes kötelezettségvál-
lalások előmozdítása, amelyek túlmutatnak a genetikai erőforrások meg-
őrzésére, fenntartható használatára és fejlesztésére vonatkozó kötelező 
követelményeken. A beavatkozás célja az eltűnéssel fenyegetett, helyi faj-
tákhoz tartozó fajtatiszta állatok tenyésztése, így választ ad a biodiverzitás 
megőrzésének és a hagyományos gyakorlatok fenntartásának és alkalma-
zásának szükségleteire.

Az eltűnés által veszélyeztetett helyi fajtákból származó haszonállatok te-
nyésztése című beavatkozás kedvezményezettjei azok a gazdálkodók, akik 
felnőtt, fajtatiszta tenyésznőstényeket nevelnek helyi, a PNS-ben előírt eltű-
nésveszélyes fajtákból.

Azok a mezőgazdaságban használt helyi fajták, amelyeket az eltűnés veszé-
lye fenyeget, és jogosultak erre a beavatkozásra:
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Juh:
 » racka
 » suseni merinó
 » erdélyi merinó
 » kolozsvári merinó
 » vöröspofájú berke

Kecske:
 » bánáti fehér

Marha:
 » borzderes
 » román bivaly

Lófélék:
 » arab shagya
 » lipicai

Sertés:
 » báznai
 » mangalica

TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK:

 » a kedvezményezett a PNS-ben meghatározott, a genealógiai nyilvántar-
tásában szereplő fajok és fajták közül eltűnésveszélyeztetett, helyi fajta-
tiszta tenyésznőstényekkel rendelkezik;

 » vállalja, hogy a kötelezettségvállalást az aláírásától számított 5 évig fenn-
tartja;

 » vállalja, hogy megfelel a vonatkozó alapkövetelményeknek és az alkalma-
zott állatokra vonatkozó speciális követelményeknek;

 » vállalja, hogy a vállalt állományok szintjén nyilvántartást vezet az alapve-
tő és speciális követelmények teljesítésével összefüggő mezőgazdasági 
tevékenységekről.

A KOMPENZÁCIÓS TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

 » juh – 87 euró/SZÁ/év;
 » kecske – 40 euró/SZÁ/év;
 » szarvasmarha – 200 euró/SZÁ/év;
 » lovak – 200 euró/SZÁ/év;
 » sertés – 300 euró/SZÁ/év.
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DR-05 – BIOGAZDÁLKODÁS – A MINŐSÍTÉS 
FENNTARTÁSA

A beavatkozás keretében nyújtott támogatás hektáronkénti mezőgazdasági 
területre jut azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik önként vállalják a 
különleges ökológiai gazdálkodási gyakorlatok és módszerek fenntartását. 
A biogazdálkodás fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalások (beleért-
ve a kezdeti átállási időszakot közvetlenül követő kötelezettségvállalásokat 
is) 5 évre szólnak, ezt követően évente meghosszabbíthatók.

A beavatkozás 6 csomagot tartalmaz: 
 » 1. csomag – szántóföldön termesztett mezőgazdasági növények (beleértve 

a takarmánynövényeket is), amelyek ökológiai gazdálkodásban tanúsítottak;
 » 2. csomag – zöldségek (beleértve a burgonyát is), bio minősítéssel;
 » 3. csomag – biominősített gyümölcsösök;
 » 4. csomag – ökológiai minősítésű szőlőültetvények;
 » 5. csomag – minősített bio gyógy- és aromanövények;
 » 6. csomag – 6.1. változat – ökológiai minősítésű állandó gyepterület;
 » 6. csomag – 6.2. változat – minősített ökológiai állandó gyepterület, ag-

rár-környezetvédelmi és éghajlati kötelezettségvállalással kombinálva.

TÁMOGATÁSRA JOGOSULT TERÜLET:

 » a szántóföld (1., 2. és 5. csomag), gyümölcsös (3. csomag), szőlő (4. cso-
mag) és állandó gyep (6. csomag) kategóriákba sorolt mezőgazdasági te-
rületek;

 » az intézkedés keretében vállalt kötelezettségek a mezőgazdasági parcel-
lák szintjén érvényesek, és a kötelezettségvállalási időszak alatt nincs le-
hetőség parcellaváltásra;

 » a 6. csomag – minősített állandó gyepterületek a biogazdálkodásban – 
mind nemzeti szinten (6.1. változat), mind pedig az érintett támogatható 
területeken az állandó gyepterületekre alkalmazandó agrár-környezet-
védelmi és éghajlatváltozási kötelezettségvállalásokkal kombinálva (6.2. 
változat) alkalmazható;

 » az olyan állandó gyepterületként használt mezőgazdasági parcellák, 
amelyekre agrár-környezetvédelmi és éghajlatvédelmi kötelezettségválla-
lás vonatkozik, nem jogosultak a 6. csomag 6.1. változata szerinti támo-
gatásra.
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A JOGOSULT:

 » az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) azonosítható, 
Romániában található mezőgazdasági területet használó mezőgazdasá-
gi termelő;

 » legalább 1 hektár mezőgazdasági területtel rendelkezik, és a támogatható 
parcellák mérete legalább 0,3 hektár (0,1 hektár komló, gyümölcs- és sző-
lőültetvények esetében);

 » minden olyan évben, amelyre a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
támogatást igényel, biogazdálkodási tevékenységet folytatóként van nyil-
vántartásba véve;

 » vállalja, hogy nyilvántartást vezet a kötelezettségvállalások végrehajtásá-
hoz kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről (alapszintű és maga-
sabb szintű kötelezettségvállalás alá tartozó területek szintjén).

KONKRÉT KÖVETELMÉNYEK:

 » az intervenció kedvezményezettjeinek a kötelezettség teljes időtartama 
alatt be kell tartaniuk a kötelezettségvállalás hatálya alá tartozó biogaz-
dálkodási területeken a különleges ökológiai gazdálkodási gyakorlatokat;

 » a kedvezményezettek nyilvántartást vezetnek a kötelezettségvállalások 
végrehajtásához kapcsolódó mezőgazdasági tevékenységekről;

 » azon állandó legelők esetében, amelyekre kötelezettségvállalásokat tesz-
nek, a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább 0,3 SZÁ/ha állomány-
sűrűséget kell biztosítani.

MINIMÁLIS TEVÉKENYSÉG:

 » A szántóföldek karbantartása a szántóföldeken évente legalább egyszer 
végzett talajművelés és/vagy növényzet eltávolítása révén, kivéve a Nem-
zeti Vidékfejlesztési Terv 2007–2013 vagy 2014–2020 vagy a Nemzeti 
Stratégiai Terv által finanszírozott intézkedésekkel erdősített területeket;

 » az állandó növényállományok fenntartása: a gyümölcsösökre, szőlőül-
tetvényekre, faiskolákra, komlóskertekre jellemző karbantartási munkák 
(koronavágás, zöldmetszés, száraz metszés) és karbantartási munka a 
növénysorok között és a sorban lévő növények között (a füves és/vagy 
spontán fás növényzet éves kaszálása);

 » az állandó gyepterület olyan állapotban tartása, amely alkalmassá teszi 
a legeltetésre vagy művelésre, a szokásos mezőgazdasági módszerek és 
gépek használatán túlmutató előkészítő tevékenységek nélkül, legalább 
egyéves mezőgazdasági tevékenység biztosításával, például a növényzet 
kaszálással és/vagy az invazív növényzet eltávolításával vagy legeltetés-
sel történő betakarításával.
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A biotermelést folytatóknak be kell jelenteniük tevékenységüket a megyei 
és a települési mezőgazdasági igazgatóságoknál, és egy elismert ellenőrző 
szerv által végzett ellenőrzésnek kell alávetniük magukat.

A kifizetés 100%-ban vissza nem térítendő állami támogatást jelent.

A hat javasolt csomag mindegyike esetében hektáronkénti mezőgazdasági 
területre vonatkozó kompenzációs kifizetéseket nyújtanak:

 » 1. csomag – szántóföldi mezőgazdasági növények – 218 euró/ha/év;
 » 2. csomag – zöldségek (beleértve a burgonyát is) – 431 euró/ha/év;
 » 3. csomag – biominősített gyümölcsösök – 442 euró/ha/év;
 » 4. csomag – minősített ökológiai szőlőültetvények – 479 euró/ha/év;
 » 5. csomag – minősített ökológiai gyógy- és fűszernövények – 350 euró/

ha/év;
 » 6. csomag – 6.1. változat – biogazdálkodásban minősített állandó gyepte-

rület – 129 euró/ha/év;
 » 6. csomag – 6.2. változat – minősített állandó gyepterület biogazdálkodás-

ban, agrár-környezetvédelmi és éghajlatvédelmi kötelezettségvállalással 
– 73 euró/ha/év.

DR-06 – ÁLLATJÓLÉT

Az állatjóléti beavatkozás célja, hogy ösztönözze a magasabb szintű ál-
latjóléti előírások alkalmazását a sertés- és baromfigazdaságokban, a kö-
telező minimális előírásokon túlmenően, az élelmiszer-biztonság és az 
élelmiszer-minőség biztosítása érdekében, az állatok egészségének a takar-
mányozási, itatási és tartási feltételek kiigazításával történő javításával.

Az a) állatjóléti intervenció csomagja alapján a sertéstenyésztési ágazatban 
működő, állatorvosi engedéllyel rendelkező és önkéntes állatjóléti kötelezett-
ségvállalásokat vállaló kereskedelmi gazdaságok jogosultak a támogatásra.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

Az intervenció keretében akkor nyújtható sertésjóléti támogatás, ha a ked-
vezményezett: 

 » szerepel az ANSVSA nyilvántartásában, és rendelkezik gazdaságkóddal;
 » rendelkezik állategészségügyi engedéllyel;
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 » vállalja, hogy a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt megfelel a 
vonatkozó alapkövetelményeknek és azon alcsomagok egyedi követelmé-
nyeinek, amelyekre pályázik.

TÁMOGATHATÓ ÁLLATÁLLOMÁNY:

 » az állatjóléti intervenció keretében támogatható termelési ciklusok maxi-
mális száma a hízósertés kategóriában (a kategóriába való belépéstől) 3,2 
termelési ciklus évente;

 » a nőivarú tenyészállatok (kocák és kocasüldők) kategóriájában az átlagos 
éves állomány támogatható.

A NEM TÁMOGATHATÓ ÁLLATOK KATEGÓRIÁJÁBA TARTOZNAK: 

 » olyan állatok, amelyek nem kerültek be a kategóriába (pl. kan disznók);
 » hízott sertések, amelyeket a kategóriába való belépés után (30 kg átlag-

súlyt meghaladó tömeggel – a szállítólevéllel igazoltan) betelepítettek/be-
léptettek a gazdaságba;

 » 96 kg alatti átlagtömeggel szállított hízott sertések (a szállítólevelek alapján);
 » selejtezett állatok, selejtezések és elhullások;
 » az állatok száma meghaladja a gazdaság maximális éves befogadóké-

pességét.

Az állatjóléti intervenció b) komponensére azok az állattenyésztési ágazat-
ban működő kereskedelmi baromfitartó gazdaságok jogosultak, amelyek ál-
lategészségügyi engedéllyel rendelkeznek, és önként vállalnak kötelezettsé-
geket az állatok jóléte érdekében.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK

A madárjóléti kifizetések az alcsomag keretében akkor nyújthatók, ha a ked-
vezményezett: 

 » állatorvosi engedéllyel rendelkezik az egész gazdaságra vonatkozóan;
 » vállalja, hogy a kötelezettség teljes időtartama alatt megfelel a vonatkozó 

alapkövetelményeknek és a rá vonatkozó alcsomagok egyedi követelmé-
nyeinek;

 » az állatjólét keretében támogatható termelési ciklusok maximális száma a 
brojler kategóriában évi 6,5 termelési ciklus, a pulyka kategóriában pedig 
évi 3,7 termelési ciklus;

 » a tojótyúk és a nehéz tenyésztyúk kategóriában az átlagos éves állomány 
jogosult.
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A NEM TÁMOGATHATÓ SZÁRNYASKATEGÓRIÁK KÖZÉ TARTOZNAK:

 » a kategóriába nem tartozó madarak (pl. kirepülő fiókák, cserefiókák, te-
nyészkakasok stb.);

 » olyan szárnyasok, amelyek nem voltak a gazdaságban a termelési ciklus 
minimális támogathatósági időszakában;

 » selejtezett madarak, kényszerűségből selejtezett madarak és elhullások;
 » a gazdaság maximális éves befogadóképességét meghaladó madárlét-

szám, beleértve a ritkításokat is.

DR-07 – ERDŐ-KÖRNYEZET ÉS KLÍMA

Erdő-környezetvédelmi és éghajlatváltozási kifizetésekben részesülnek azok 
az erdőtulajdonosok vagy azok társulásai, akik önkéntes erdő-környezetvé-
delmi és éghajlatváltozási kötelezettségvállalásokat tesznek. A kötelezett-
ségvállalások 5 éves időszakra vonatkoznak:

 » a kötelezettségvállalás tárgyát képező erdőterület Románia területén ta-
lálható, és a NEA részét képezi;

 » az erdőkkel borított, valamint az erdősítésre vagy újraerdősítésre szánt 
földterületek az intervenció hatálya alá tartoznak, kivéve az I. funkcionális 
típusba (T I) sorolt területeket, feltéve, hogy az erdősítésre vagy újraerdősí-
tésre szánt földterületek nem haladják meg a vállalt terület 15%-át;

 » a kötelezettségvállalás minimális területe legalább 100 hektár;
 » a kötelezettségvállalás által lefedett területeket elektronikusan kell azo-

nosítani;
 » a területnek hatályos erdőgazdálkodási terv részét kell képeznie.

EGYÉB JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK: 

 » a kedvezményezett vállalja, hogy 5 éven keresztül fenntartja az erdei-kör-
nyezetvédelmi és éghajlati kötelezettségvállalást;

 » a kedvezményezettnek erdőgazdálkodási/szolgáltatási szerződéssel kell 
rendelkeznie egy engedéllyel rendelkező erdőgazdálkodási társasággal;

 » a kedvezményezettnek az intervencióhoz való hozzáférés iránti kére-
lem benyújtásakor a kedvezményezett tulajdonában lévő összes támo-
gatható területtel részt kell vennie egy termelési és/vagy védelmi egy-
ségben.
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A STANDARD KÖLTSÉGKÉNT SZÁMÍTOTT 
KOMPENZÁCIÓS KIFIZETÉSEK A KÖVETKEZŐK:

 » 1. csomag – csendes zónák biztosítása: 38 euró/év/ha;
 » 2. csomag – Szekér használata a gyérítésből származó fa összegyűjtésére: 

137 euró/ha/év.

Az 500 hektárnál nagyobb erdők esetében a kitermelhető fa elsődleges és 
másodlagos termékek formájában történő hasznosításából származó jöve-
delem összege fokozatosan növekszik, így az erdőgazdálkodás jövedelme-
zősége is javul, és felmerül az esetleges túlkompenzáció veszélye.

A pénzügyi támogatás fokozatos csökkenését az 500 hektárnál nagyobb 
területek esetében alkalmazzák, így a kifizetések szintje a következőképpen 
módosul:

 » 100–500 ha – a kifizetés összegének 100%-a;
 » 500,01–1000 ha – a kifizetési összeg 85%-a;
 » 1000,01–5000 ha – a kifizetés összegének 65%-a;
 » 5000 ha felett – a kifizetés összegének 50%-a.

DR-08 – ERDŐSÍTÉS – FÁSÍTOTT TERÜLETEK 
FENNTARTÁSA ÉS GONDOZÁSA

A beavatkozás célja, hogy továbbra is pénzügyi támogatást nyújtson azok-
nak a kedvezményezetteknek, akik a 2014–2020-as nemzeti vidékfejlesztési 
program 8. intézkedése – Az erdők fejlesztésére és az erdők életképességé-
nek javítására irányuló beruházások, 8.1. alintézkedés – Erdősítés és erdők 
létrehozása keretében kötelezettséget vállaltak, vagy akik a 2007–2013-as 
Országos Vidékfejlesztési Program 221. intézkedése – Mezőgazdasági föld-
területek első erdősítése keretében szerződést kötöttek.
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DR-09 – HÁTRÁNYOS TERMÉSZETI 
ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK – HEGYVIDÉKI 
TERÜLET

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a támogatás kedvezményezettjének aktív mezőgazdasági termelőnek kell 
lennie;

 » az intézkedés kedvezményezettjei az aktív mezőgazdasági termelők;
 » a kedvezményezett Románia területén található, az Integrált Igazgatási 

és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) azonosítható mezőgazdasági terület 
használója, amely a hegyvidéki területre vonatkozó támogatható területbe 
tartozik, és az APIA-nál a mezőgazdasági területtel együtt szerepel;

 » a gazdaság minimális mérete 1 hektár, a támogatható parcellák minimá-
lis mérete pedig 0,3 hektár (gyümölcsösök, komlóültetvények, faiskolák, 
üvegházak és fóliasátrak esetében 0,1 hektár);

 » a kedvezményezett éves szinten vállalja, hogy a hátrányos természeti 
adottságú területeken fekvő mezőgazdasági földterületeken folytatja a 
gazdálkodást.

TÁMOGATHATÓ TERÜLET:

 » a legalább 600 m átlagos tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő 
közigazgatási területi egységek, amelyek határai az ezekhez a LAU-khoz 
tartozó (az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerben azonosított) fi-
zikai blokkok határai; 

 » 400–600 m közötti átlagos tengerszint feletti magasságban elhelyezkedő, 
legalább 15%-os átlagos lejtésű közigazgatási területi egységek, amelyek 
határai a kedvezőtlen területi adottságúhoz tartozó (az integrált igazgatá-
si és ellenőrzési rendszerben azonosított) fizikai blokkok határai.

A hegyvidéki területen a kompenzációs kifizetés mértéke 94 euró/ha/év.

Az ANC-ZM beavatkozás végrehajtásához szükséges pénzügyi források biz-
tosítása érdekében 2023-tól az 50 hektárt meghaladó területekre a követke-
ző csökkenési sávokat kell alkalmazni: 50,01–100 hektár, 100,01–300 hektár 
és 300 hektár felett.
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DR-10 – JELENTŐSEBB HÁTRÁNYOS 
TERMÉSZETI ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK

A jelentős hátrányos természeti adottságú beavatkozási területek (ANC 
SEMN) olyan mezőgazdasági földterületek használatának pénzügyi támo-
gatására (a mezőgazdasági termelők kompenzálására) szolgáló eszköz, 
ahol a kedvezőtlen természeti feltételek miatt a mezőgazdasági termelés 
mennyiségi és/vagy minőségi csökkenése tapasztalható.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » az intervenció kedvezményezettjei az aktív mezőgazdasági termelők;
 » a kedvezményezett Románia területén található, az Integrált Igazgatási 

és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) azonosítható mezőgazdasági terület 
használója, mely jelentős hátrányos természeti adottságú területek ese-
tében támogatható területbe tartozik, és az APIA-nál mezőgazdasági te-
rülettel együtt szerepel;

 » a gazdaság minimális mérete 1 hektár, a támogatható parcellák minimá-
lis mérete pedig 0,3 hektár (gyümölcsösök, komlóültetvények, faiskolák, 
üvegházak és fóliasátrak esetében 0,1 hektár);

 » a kedvezményezett éves szinten vállalja, hogy a hátrányos természeti 
adottságú területeken fekvő mezőgazdasági földterületeken folytatja a 
gazdálkodást. 

Az ANC-SEMN beavatkozás végrehajtásához szükséges pénzügyi források 
biztosítása érdekében 2023-tól az egyéb jelentős hátrányos természeti adott-
ságú területek esetében a kompenzációs kifizetés mértéke 12 euró/ha/év.

DR-11 – SPECIFIKUS HÁTRÁNYOS TERMÉSZETI 
ADOTTSÁGÚ TERÜLETEK

A beavatkozás keretében nyújtott támogatás célja, hogy részben vagy 
egészben kárpótolja a mezőgazdasági termelőknek az érintett terület termé-
szeti vagy egyéb sajátos korlátai miatt jelentkező többletköltségeit és elma-
radt jövedelmét, ezáltal csökkentve a mezőgazdasági tevékenység felhagyá-
sának kockázatát.
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TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a támogatás kedvezményezettjének aktív mezőgazdasági termelőnek kell 
lennie;

 » a kedvezményezett Románia területén található, az Integrált Igazgatási 
és Ellenőrzési Rendszerben (IACS) azonosítható mezőgazdasági terület 
használója, amely az egyéb sajátos korlátozásokkal küzdő területek ese-
tében támogatható területbe tartozik, és az APIA-nál mezőgazdasági te-
rülettel együtt szerepel;

 » a gazdaság minimális mérete 1 hektár, a támogatható parcellák minimá-
lis mérete pedig 0,3 hektár (gyümölcsösök, komlóültetvények, faiskolák, 
üvegházak és fóliasátrak esetében 0,1 hektár);

 » a kedvezményezett éves szinten vállalja, hogy a hátrányos természeti 
adottságú területeken fekvő mezőgazdasági földterületeken folytatja a 
gazdálkodást.

Az egyéb különleges hátrányos természeti adottságú területek esetében a 
kompenzációs kifizetés mértéke 80 euró/ha/év.

Az 50 hektárnál nagyobb mezőgazdasági területtel rendelkező gazdaságok 
esetében (a csökkenés küszöbértéke) a támogatás összege csökken:

 » 1–50 ha – a hektáronkénti támogatás 100%-a – 80 euró/ha/év;
 » 50,01–100 ha – a hektáronkénti támogatás 75%-a – 60 euró/ha/év;
 » 100,01–300 ha – a hektáronként nyújtott támogatás 50%-a – 40 euró/ha/év;
 » 300 hektár felett – a hektáronkénti támogatás 35%-a – 28 euró/ha/év.

DR-12 – BERUHÁZÁS A FIATAL ÉS ÚJONNAN 
MEGTELEPEDETT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK 
GAZDASÁGAINAK MEGERŐSÍTÉSÉBE

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK: 

 » azok a fiatal mezőgazdasági termelők, akik a Nemzeti Vidékfejlesztési 
Program 2014–2020 6.1. alintézkedése szerinti üzleti terv végrehajtását 
befejezték, beleértve az átmeneti időszakot, vagy olyan mezőgazdasági 
termelők, akik legfeljebb 5 évvel az e beavatkozásra vonatkozó támogatá-
si kérelem benyújtása előtt telepedtek le, a támogatási kérelem benyújtá-
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sának időpontjában legfeljebb 45 évesek, és a gazdaság vezetői. Magán-
személyek nem jogosultak.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a pályázó a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepel az 
APIA/ANSVSA-rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékeny-
ségformával, amelyre e beavatkozás keretében támogatást kér; 

 » a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági 
mérete legalább 12.000 SO; 

 » a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági doku-
mentáció alapján kell igazolni;

 » a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott; 
 » a kérelmezőnek a gazdaság vezetőjének kell lennie (a gazdaságot irányí-

tó személynek), és a projekthez kapcsolódó szakmai alkalmasságot kell 
bizonyítania;

 » a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabá-
lyok rendelkezéseinek;

 » a gyümölcságazatban végrehajtandó beruházásokat előirányzó projektek 
esetében az ágazatra vonatkozó egyedi támogathatósági feltételeket a 
gyümölcságazatra vonatkozó intervenciós adatlapnak megfelelően veszik 
figyelembe, kivéve a gazdasági dimenziót; 

 » a feldolgozást/csomagolást/tárolást javasló projektek esetében a feldol-
gozandó/csomagolandó/tárolandó mezőgazdasági termékek legalább 
50%-ának a tagok saját gazdaságából és/vagy gazdaságaiból (társulá-
sok esetében) kell származnia.

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

A pályázó a szerződés időtartama alatt nem csökkenti a gazdaságnak a tá-
mogatási kérelem benyújtásakor tervezett gazdasági méretét 15%-nál na-
gyobb mértékben. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban sem-
milyen körülmények között sem csökkenhet a támogathatósági feltételekben 
meghatározott 12.000 SO minimális küszöbérték alá.

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLNEK A KÖVETKEZŐ TÁRGYI BERUHÁZÁSOK:

 » (új és/vagy korszerűsített) épületek, beleértve a mezőgazdasági termé-
nyek számára fenntartott védett területeket, a mezőgazdasági tevékeny-
ség végzéséhez szükséges létesítményekkel és közművekkel és/vagy a 
gazdaságban előállított mezőgazdasági termékek csomagolására és/
vagy tárolására szolgáló létesítményekkel, amelyek kapacitása a gazda-
ság termelési kapacitásához igazodik;



› 94

 » a gyümölcsfarmok létrehozásába és korszerűsítésébe történő beruházás, 
beleértve a gyümölcsültetvények létrehozását és átalakítását;

 » csomagoló- és/vagy tárolólétesítmények létrehozása, bővítése és/vagy 
korszerűsítése; 

 » a mezőgazdasági üzemek szintjén működő feldolgozóegységek létreho-
zása, bővítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a kapcsolódó létesítmé-
nyeket is, csak a projekt másodlagos összetevőjeként (pénzügyi szem-
pontból);

 » mezőgazdasági gépek, pótkocsik és félpótkocsik, valamint nagy teljesít-
ményű berendezések – beleértve a műtrágyák és/vagy növényvédő szerek 
kezelésére/felhasználására szolgáló berendezéseket is – vásárlása, bele-
értve a lízinget is;

 » a marketingkomponens létrehozása/fejlesztése a gazdaságok szintjén;
 » másodlagos elemként a higiéniai és biológiai biztonsági létesítmények lét-

rehozása/modernizálása a gazdaságok szintjén; 
 » a kedvezőtlen időjárási eseményekre való korai figyelmeztetést szolgáló 

berendezések és rendszerek, valamint egyéb kárenyhítő berendezések; 
 » a haszonállatok takarmányának előállítására és/vagy forgalmazására 

szolgáló gépek és berendezések; 
 » digitális megoldások használata a precíziós gazdálkodásban; 
 » a gazdaságban a bekötőutak kialakítása és/vagy korszerűsítése, beleértve 

a közműveket és a csatlakozásokat, csak a projekt másodlagos elemeként;
 » új beruházások, valamint az öntözőberendezések korszerűsítése a gazda-

ságok szintjén, csak a projekt másodlagos összetevőjeként; 
 » megújuló energiaforrásokból (nap-, szél-, aerotermikus, hidrotermikus, 

geotermikus energia stb.) származó energia (villamos energia és/vagy 
hő) előállítása és felhasználása egy beruházási projekt másodlagos ele-
meként; az így nyert energiát kizárólag a kérelmező saját fogyasztására 
használják fel, anélkül, hogy a kérelmező fogyasztó lenne; 

 » az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló 
beruházások (épületek energiahatékonyságának javítása, energiahaté-
kony berendezések/eszközök vásárlása, megújuló energia előállítása és 
felhasználása biomassza hasznosításából, szerves trágya előállítása bio-
massza hasznosításából stb.);

 » minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek szervezése és vég-
rehajtása, ha a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódik; 

 » technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt 
megvalósításának előkészítése érdekében; 

 » a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt 
szoftverek beszerzése; 

 » az előállított termékek forgalmazása stb.

Az állami támogatás maximális értéke 200.000 euró/projekt.
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A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támo-
gatható költségekhez kapcsolódik, és nem haladhatja meg: 

 » a fiatal mezőgazdasági termelők által végrehajtott beruházások támogat-
ható költségeinek 80%-át;

 » a kedvezményezettek egyéb kategóriái esetében a támogatható költsé-
gek 65%-át.

DR-13 – MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VÁSÁRLÁSA 
A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZAT SZÁMÁRA

A beavatkozás a szántóföldi növényekre szakosodott mezőgazdasági üze-
mek versenyképességének növelését célzó beruházásokra vonatkozik, ame-
lyek célja a gazdaságok nagy teljesítményű gépekkel való felszerelése, ezál-
tal a termelési tényezők javítása.

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » mezőgazdasági termelők, kivéve a természetes személyeket;
 » a mezőgazdasági szövetkezetek és a mezőgazdasági termelői tagok ér-

dekeit képviselő szövetkezetek;
 » a hatályos nemzeti jogszabályok alapján jogszerűen létrehozott és a me-

zőgazdasági minisztérium által elismert, tagjaik érdekeit szolgáló termelői 
csoportok és szervezetek.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági 
mérete legalább 12.000 SO; 

 » a pályázónak a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepel-
nie kell az APIA/ANSVSA-rendszerben (adott esetben) azzal a gazda-
sági tevékenységi formával, amelyre e támogatás keretében támoga-
tást igényel;

 » a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági doku-
mentáció alapján kell igazolni;

 » a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott; 
 » a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabá-

lyok rendelkezéseinek.
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A pályázó a szerződéses időszak alatt nem csökkenti a gazdaság finanszíro-
zására irányuló kérelem benyújtásakor tervezett gazdasági méretet 15%-nál 
nagyobb arányban. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete semmilyen 
körülmények között sem csökkenhet a támogathatósági feltételek által meg-
határozott 12.000 SO minimális küszöbérték alá.

DR-14 – BERUHÁZÁS KISGAZDASÁGOKBA

A támogatható kedvezményezettek gazdálkodók, kivéve magánszemélyek.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK: 

 » a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági 
mérete 4000 és 11.999 SO között van, illetve 2000 és 11.999 SO között 
van az őshonos fajtákkal rendelkező állattartó gazdaságok esetében;

 » a pályázó üzleti tervet nyújt be, amelyben ismerteti a gazdaság helyzetét 
és a hároméves célkitűzéseket;

 » a pályázónak a támogatási kérelem benyújtása előtt szerepelnie kell az 
APIA/ANSVSA-rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékeny-
ségi formával, amelyre e beavatkozás keretében támogatást kér;

 » a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott; 
 » a gazdaságon belüli feldolgozásra irányuló beruházások, beleértve a kap-

csolódó berendezéseket is, a projekt másodlagos elemei lesznek (pénzügyi 
szempontból).

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 

A pályázó a szerződés időtartama alatt nem csökkenti a gazdaságnak a tá-
mogatási kérelem benyújtásakor tervezett gazdasági méretét 15%-nál na-
gyobb mértékben. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban sem-
miképpen sem csökkenhet a támogathatósági feltételekben meghatározott 
4000 SO, illetve 2000 SO minimális küszöbérték alá (adott esetben).

TÁMOGATHATÓ BERUHÁZÁSOK:

 » mezőgazdasági célú vagy a gazdaságban szükséges épületek építése, 
korszerűsítése vagy felszerelése;

 » megfelelő trágyakezelő létesítmények biztosítása; 
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 » a kondicionáló- és/vagy tároló- és/vagy feldolgozólétesítményekbe törté-
nő beruházások; 

 » speciális mezőgazdasági gépek és új berendezések vásárlása; 
 » a gazdaságban a közművekhez való hozzáférés biztosítása;
 » a helyes erőforrás- és inputgazdálkodási gyakorlatok alkalmazását és a 

precíziós gazdálkodást lehetővé tevő digitális megoldások elfogadása; 
 » gazdaságon belüli öntözőberendezések – beleértve a gazdaságon belüli 

víztároló létesítményeket is – létrehozása és/vagy korszerűsítése, kizáró-
lag a projekt másodlagos elemeként; 

 » új berendezések és létesítmények megújuló energiaforrásokhoz (a projekt 
másodlagos elemeként); az eredmény kizárólag saját fogyasztásra szol-
gál, anélkül, hogy a kérelmező fogyasztó lenne;

 » szerves trágya előállítása biomassza hasznosításából (pl. állati hulladé-
kokból/növényi maradványokból és melléktermékekből); az eredmény ki-
zárólag saját fogyasztásra szolgálhat; 

 » kondicionáló- és/vagy tároló-, feldolgozóegységek létrehozása, bővítése 
és/vagy korszerűsítése a gazdaságok szintjén.

KAPCSOLÓDÓ NEM ANYAGI BEFEKTETÉSEK: 

 » technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt 
megvalósításának előkészítése érdekében; 

 » a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt 
szoftverek beszerzése stb.

EGYEDI NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK:

 » földterület és épületek vásárlása; 
 » lakások építése és korszerűsítése; 
 » mezőgazdasági termelési jogok, támogatási jogosultságok, állatállomány, 

egynyári növények vásárlása; 
 » mezőgazdasági kultúrák fenntartásával kapcsolatos kiadások; 
 » a projekt által lefedett mezőgazdasági tevékenységre nem szakosodott 

áruk/árucikkek szállítóeszközének beszerzése; 
 » személyi/személyes használatra szolgáló közlekedési eszközök vásárlása; 
 » a mezőgazdasági üzem általános tevékenységét szolgáló helyiségekkel 

kapcsolatos kiadások: igazgatási helyiségek, tárgyalótermek, szálláshe-
lyek stb.; 

 » az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (FEGA) finanszírozott ágaza-
ti programok által támogatott beruházások kiadásai; 

 » a következő ágazatok beruházási kiadásai: gyümölcstermesztés, komló, 
csemegeszőlő, virágok, gyógy-, illat- és dísznövények.
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A vissza nem térítendő állami támogatás maximális összege 50.000 euró/
projekt. A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása legfeljebb 85%-a 
a támogatható költségeknek.

DR-15 – BERUHÁZÁS A GYÜMÖLCSÖS 
GAZDASÁGOKBAN

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » mezőgazdasági termelők, kivéve a jogosulatlan magánszemélyeket;
 » mezőgazdasági szövetkezetek és a mezőgazdasági termelői tagok érde-

keit képviselő mezőgazdasági szövetkezetek;
 » a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a mezőgazdasági 

minisztérium által elismert, a tagok érdekeit szolgáló termelői csoportok 
és szervezetek.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK 

 » a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy képes biztosítani a beruházás 
társfinanszírozását; 

 » a beruházás gazdasági életképességét műszaki és gazdasági dokumen-
táció alapján kell igazolni; 

 » a feldolgozási/tárolási/kondicionálási projektek esetében a feldolgozandó/
tárolandó/kondicionálandó gyümölcstermékek legalább 50%-ának a ta-
gok saját gyümölcsöséből és/vagy (társulások esetében) a tagok gazda-
ságából kell származnia; 

 » a pályázónak a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepelnie 
kell az APIA/ANSVSA-rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági te-
vékenységi formával, amelyre a támogatás keretében támogatást kér; 

 » a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabá-
lyok rendelkezéseinek; 

 » telepítés és/vagy átállítás esetén a kérelmezőnek kizárólag minősített 
ökológiai vagy magasabb kategóriájú gyümölcsnövényeket kell hasz-
nálnia;

 » faiskolák esetében a kérelmező vállalja, hogy a keletkező anyag legalább 
minősített biológiai kategóriájú termő- vagy szaporítóanyag lesz;

 » a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági 
mérete legalább 4000 SO, és a projekt által előirányzott telepített/újrate-
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lepített területnek legalább 3000 SO-nak kell megfelelnie minden faj és 
termesztési rendszer esetében, beleértve a faiskolákat is;

 » a pályázónak a nemzeti jogszabályokkal összhangban jóváhagyott mű-
szaki projektet kell benyújtania.

A pályázó a szerződés időtartama alatt nem csökkenti a gazdaságnak a tá-
mogatási kérelem benyújtásakor tervezett gazdasági méretét 15%-nál na-
gyobb mértékben. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban sem-
miképpen sem csökkenhet a támogathatósági feltételekben meghatározott 
4000 SO, illetve a faiskolák esetében 3000 SO minimális küszöbérték alá.

TÁMOGATHATÓ BERUHÁZÁSOK:

 » gyümölcsgazdaságok létrehozására és korszerűsítésére irányuló beru-
házások, beleértve a gyümölcsültetvények létrehozását és átalakítását, 
a mezőgazdasági gép- és eszközpark korszerűsítését, valamint a (mező-
gazdasági tevékenységre szakosodott) technológiai pótkocsikat és félpót-
kocsikat;

 » a kedvezőtlen időjárási események korai előrejelzésére szolgáló beren-
dezések és rendszerek, valamint másodlagos komponensként a kedve-
zőtlen időjárási események hatásainak enyhítésére szolgáló egyéb be-
rendezések; 

 » a higiéniával és biológiai biztonsággal kapcsolatos létesítmények létreho-
zása/modernizálása a gazdaságok szintjén; 

 » beruházás a gyümölcsfaiskolák létrehozásába és korszerűsítésébe, bele-
értve a telepített ültetvények területének növelését; 

 » kondicionáló- és/vagy tárolóegységek létrehozása, bővítése és/vagy kor-
szerűsítése; 

 » a mezőgazdasági üzemeken belüli feldolgozóegységek létrehozása, bő-
vítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a kapcsolódó létesítményeket is, 
csak a projekt másodlagos összetevőjeként (pénzügyileg);

 » marketing/marketingkomponens létrehozása/fejlesztése a gazdaságok 
szintjén;

 » energia (villamos energia és/vagy hő) előállítása és felhasználása meg-
újuló energiaforrásokból (napenergia, geotermikus, szél, aerotermikus, 
hidrotermikus stb.), egy beruházási projekt másodlagos elemeként, és a 
nyert energiát kizárólag saját fogyasztásra használják fel, anélkül, hogy a 
kérelmező fogyasztó lenne; 

 » az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló 
beruházások (épületek energiahatékonyságának javítása, energiahaté-
kony berendezések/eszközök vásárlása, megújuló energia előállítása és 
felhasználása biomassza hasznosításából, szerves trágya előállítása bio-
massza hasznosításából stb.);
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 » a digitális megoldások mezőgazdasági üzemek szintjén történő alkalma-
zásával kapcsolatos beruházások; 

 » a gazdaságon belüli öntözőberendezések, beleértve a gazdaságon belü-
li víztároló létesítményeket is, létrehozása és/vagy korszerűsítése csak a 
projekt másodlagos elemeként;

 » a gazdaságon belüli bekötőutak kiépítése és/vagy korszerűsítése, beleért-
ve a közműveket és a csatlakozásokat, csak a projekt másodlagos eleme-
ként;

 » minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek szervezése és vég-
rehajtása, amennyiben a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódik; 

 » technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt 
megvalósításának előkészítése érdekében; 

 » a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt 
szoftverek beszerzése; 

 » az előállított termékek forgalmazása stb.

Az állami támogatás összege legfeljebb 1.500.000 euró/projekt, kivéve a me-
zőgazdasági gépek és berendezések vásárlására irányuló projekteket, ame-
lyek értéke legfeljebb 300.000 euró/projekt. A vissza nem térítendő állami tá-
mogatás intenzitása nem haladhatja meg a támogatható költségek 65%-át.

NEM TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK:

 » az ültetvények karbantartási munkáira fordított kiadások; 
 » a projekt által lefedett mezőgazdasági tevékenységre nem szakosodott 

áruk/árucikkek szállítására szolgáló eszközök vásárlása; 
 » a személyes használatra szánt közlekedési eszközök vásárlása; 
 » épületek beszerzése; 
 » földvásárlás; 
 » lakásépítés és lakáskorszerűsítés; 
 » a mezőgazdasági üzem általános tevékenységét szolgáló helyiségekkel 

kapcsolatos kiadások: adminisztratív irodák, tárgyalók, protokolltermek, 
szálláshelyek stb.;

 » a gyümölcs- és zöldségágazati program keretében végrehajtott beruhá-
zásokra fordított kiadások.
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DR-16 – BERUHÁZÁS A ZÖLDSÉG- ÉS/VAGY 
BURGONYASZEKTORBAN

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » mezőgazdasági termelők, kivéve a jogosulatlan természetes személyeket;
 » a mezőgazdasági szövetkezetek és a mezőgazdasági termelői tagok ér-

dekeit képviselő szövetkezetek;
 » a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a mezőgazdasági 

minisztérium által elismert, a tagok érdekeit szolgáló termelői csoportok 
és szervezetek.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a pályázó a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepel az 
APIA/ANSVSA-rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékeny-
ségformával, amelyre e beavatkozás keretében támogatást kér;

 » a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági 
mérete legalább 12.000 SO; 

 » a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott; 
 » a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági doku-

mentáció alapján kell igazolni;
 » a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabá-

lyok rendelkezéseinek;
 » a feldolgozást/tárolást/kondicionálást javasló projektek esetében a feldol-

gozandó/tárolandó/kondicionálandó mezőgazdasági termékek legalább 
50%-ának a kérelmező saját gazdaságából és/vagy (társulási formák ese-
tében) a tagok gazdaságából kell származnia.

A pályázó a szerződés időtartama alatt nem csökkenti a gazdaságnak a támo-
gatási kérelem benyújtásakor tervezett gazdasági méretét 15%-nál nagyobb 
mértékben. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban semmilyen 
körülmények között sem csökkenhet a támogathatósági feltételek által meg-
határozott 12.000 SO minimális küszöbérték alá.

TÁMOGATHATÓ BERUHÁZÁSOK:

 » zöldség- és burgonyatermelő gazdaságok létrehozása, bővítése és/vagy 
korszerűsítése, beleértve a védett területekre irányuló beruházásokat és a 
gazdaságok technikai felszerelését mezőgazdasági gépekkel, pótkocsikkal 
és (mezőgazdasági tevékenységre szakosodott) technológiai félpótkocsik-
kal, amelyek kifejezetten a zöldség- és burgonyatermesztésre szolgálnak;
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 » a kedvezőtlen időjárási események korai előrejelzésére szolgáló berende-
zések és rendszerek, valamint másodlagos komponensként a kedvezőtlen 
időjárási események hatásainak enyhítésére szolgáló egyéb berendezések; 

 » a gazdaságon belüli öntözőberendezések, beleértve a gazdaságon belüli 
víztároló létesítményeket is, létrehozása és/vagy korszerűsítése, kizárólag 
a projekt másodlagos elemeként;

 » kondicionáló- és/vagy tárolólétesítmények létrehozása, bővítése és/vagy 
korszerűsítése;

 » a gazdaságon belüli feldolgozóegységek létrehozása, bővítése és/vagy 
korszerűsítése, beleértve a kapcsolódó létesítményeket is, csak a projekt 
másodlagos összetevőjeként (pénzügyileg);

 » marketing/marketingkomponens létrehozása/fejlesztése a gazdaságok 
szintjén;

 » energia (villamos energia és/vagy hő) előállítása és felhasználása megújuló 
energiaforrásokból (napenergia, geotermikus, szél, aerotermikus, hidrotermi-
kus stb.), egy beruházási projekt másodlagos elemeként, és a nyert energiát 
kizárólag saját fogyasztásra használják fel, anélkül, hogy a kérelmező fo-
gyasztó lenne;

 » az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló be-
ruházások (épületek energiahatékonyságának javítása, energiahatékony 
berendezések/eszközök vásárlása, megújuló energia előállítása és felhaszná-
lása biomassza hasznosításából, szerves trágya előállítása biomassza hasz-
nosításából);

 » digitális megoldások használata a gazdaságok szintjén;
 » a projekt másodlagos elemeként a gazdaságon belüli megközelítési út-

vonalak kialakítása és/vagy korszerűsítése, beleértve a közműveket és a 
csatlakozásokat is.

BEFEKTETÉS NEM TÁRGYI JAVAKBA:

 » minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek szervezése és vég-
rehajtása, ha a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódik;

 » technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt 
megvalósításának előkészítése érdekében;

 » a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt 
szoftverek beszerzése;

 » az előállított termékek forgalmazása stb.

Az állami támogatás összege legfeljebb 2.000.000 euró/projekt, kivéve a me-
zőgazdasági gépek és berendezések egyszerű beszerzését javasló projekte-
ket, amelyek értéke legfeljebb 300.000 euró/projekt, illetve a társulások által 
vásárolt burgonyagépek esetében legfeljebb 500.000 euró/projekt.
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A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása nem haladhatja meg a 
támogatható költségek 65%-át.

DR-17 – BERUHÁZÁSOK A KOMLÓ- ÉS/VAGY 
CSEMEGESZŐLŐ-ÁGAZATBA

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » mezőgazdasági termelők, az illetéktelen természetes személyek kivételével;
 » mezőgazdasági szövetkezetek, illetve a gazdálkodó tagok érdekeit képvi-

selő szövetkezetek;
 » a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a mezőgazdasági 

minisztérium által elismert termelői csoportok és szervezetek.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:

 » a pályázó a finanszírozási kérelem benyújtása előtt megjelenik az APIA/
ANSVSA-rendszerben (adott esetben) olyan gazdasági tevékenység for-
májában, amelyhez ezen intervenció révén támogatást kér;

 » a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági 
mérete legalább 4000 SO az asztali szőlő és 4105 SO a komló esetében;

 » a kérelmezőnek bizonyítania kell a beruházás társfinanszírozását;
 » a beruházás gazdasági életképességét műszaki és gazdasági dokumen-

táció alapján kell bizonyítani;
 » a beruházás megfelel a projektre alkalmazandó hatályos nemzeti jogsza-

bályok rendelkezéseinek;
 » keretek a komlótermesztés kedvező területén;
 » asztali szőlőültetvények vagy komló létrehozása és/vagy újratelepítése 

esetén a kérelmezőnek csak a tanúsított biológiai kategóriába vagy ma-
gasabb kategóriába tartozó ültetési anyagot kell használnia;

 » a kérelmezőnek be kell mutatnia a szakmailag illetékes kutatóintézet által 
jóváhagyott műszaki projektet;

 » a feldolgozást/tárolást/kondicionálást javasló projektek esetében a fel-
dolgozásra/tárolásra/kondicionálásra szánt mezőgazdasági termékek 
legalább 50%-ának saját gazdaságból kell származnia, és/vagy társult 
formák esetén tagok gazdaságaiból.
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A kérelmező a szerződés teljesítése során a mezőgazdasági üzem finanszíro-
zására irányuló kérelemben előírt gazdasági dimenziót nem csökkenti 15%-
nál nagyobb mértékben. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete azonban 
semmilyen körülmények között sem csökkenhet a támogathatósági feltételek 
által meghatározott 4000 SO, illetve 4105 SO minimális küszöbérték alá.

TÁMOGATHATÓ BERUHÁZÁSOK:

 » beruházások komló- és étkezési szőlőtermesztés létesítésébe és/vagy új-
ratelepítésébe;

 » mezőgazdasági gépekkel rendelkező gazdaságok műszaki felszerelése, 
beleértve a pótkocsikat és a technológiai félpótkocsikat, a komlóra és az 
étkezési szőlőre jellemző, mind szántóföldi növények, mind pedig a védett 
területeken élő növények esetében;

 » korai figyelmeztető berendezések a kedvezőtlen időjárási eseményekről;
 » gazdaságszintű kondicionáló- és/vagy tárolóegységek létrehozása, kiter-

jesztése és/vagy korszerűsítése, ideértve a komló- és étkezési szőlőter-
mesztéshez kapcsolódó létesítményeket is;

 » a feldolgozóegységek létrehozása, kiterjesztése és/vagy korszerűsítése 
mezőgazdasági szinten, ideértve a kapcsolódó létesítményeket is;

 » a marketing/marketingelem létrehozása/fejlesztése mezőgazdasági szinten;
 » öntözőberendezések létrehozása és/vagy korszerűsítése a gazdaságban, 

ideértve a víztároló létesítményeket a gazdaság szintjén, csak a projekt 
másodlagos alkotóelemeként;

 » műtrágyák és/vagy növényvédő szerek hatékony kezelésére/felhasználá-
sára szolgáló létesítmények és/vagy berendezések;

 » megújuló energiaforrásokból származó energia előállítása és felhaszná-
lása (napenergia, szél, geotermikus, aerotermikus, hidrotermikus energia 
stb.) egy beruházási projekt másodlagos alkotóelemeként, és a kapott 
energiát kizárólag saját fogyasztásra szánják, anélkül, hogy a kérelmező 
fogyasztó lenne;

 » beruházások a precíziós mezőgazdaságba és/vagy a digitális megoldások 
használatába;

 » beruházások, amelyek hozzájárulnak az üvegházhatást okozó gázok ki-
bocsátásának csökkentéséhez (épületek energiahatékonyságának javítá-
sa, energiahatékony berendezések/eszközök vásárlása, megújuló energia 
előállítása és felhasználása biomassza hasznosításából, szerves trágya 
előállítása biomassza hasznosításából).

BEFEKTETÉSEK NEM TÁRGYI JAVAKBA:

 » minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek szervezése és vég-
rehajtása, ha azok a projekt kézzelfogható beruházásaihoz kapcsolódnak;
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 » technológiák beszerzése, szabadalmak és engedélyek a projekt végrehaj-
tásának előkészítéséhez;

 » szoftver beszerzése;
 » a kapott termékek forgalmazása stb.

Az állami támogatás maximális értéke projektenként 1.000.000 euró, kivéve 
azokat a projekteket, amelyek mezőgazdasági gépek és berendezések egy-
szerű beszerzését javasolják, amelyek maximális értéke 300.000 euró/projekt.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása nem haladhatja meg a 
támogatható költségek 65%-át.

DR-18 – BERUHÁZÁS A VIRÁG-, GYÓGY- ÉS 
FŰSZERNÖVÉNYEKBE

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » mezőgazdasági termelők, kivéve a természetes személyeket;
 » a mezőgazdasági szövetkezetek és a mezőgazdasági termelői tagok ér-

dekeit képviselő szövetkezetek;
 » a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a mezőgazdasági 

minisztérium által elismert, a tagok érdekeit szolgáló termelői csoportok 
és szervezetek.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a pályázó a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepel az 
APIA/ANSVSA-rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékeny-
ségi formával, amelyre e beavatkozás keretében támogatást kér;

 » a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági 
mérete legalább 4000 SO;

 » a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott;
 » a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági doku-

mentáció alapján kell igazolni;
 » a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabá-

lyok rendelkezéseinek;
 » a feldolgozást/tárolást/kondicionálást javasló projektek esetében a feldol-

gozandó/tárolandó/kondicionálandó mezőgazdasági termékek legalább 
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50%-ának a kérelmező saját gazdaságából és/vagy (társulások esetében) 
a tagok gazdaságából kell származnia.

A pályázó a szerződéses időszak alatt nem csökkenti a gazdaság finanszí-
rozására irányuló kérelem benyújtásakor előirányzott gazdasági méretet 
15%-nál nagyobb mértékben. A mezőgazdasági üzem gazdasági mérete 
azonban semmilyen körülmények között sem csökkenhet a támogathatósági 
feltételekben meghatározott 4000 SO minimális küszöbérték alá.

TÁMOGATHATÓ BERUHÁZÁSOK:

 » a virágok, dísznövények, gyógynövények és aromanövények termeszté-
sére szakosodott gazdaságok létrehozásába, bővítésébe és/vagy korsze-
rűsítésébe történő beruházás, adott esetben mind a szántóföldi, mind a 
védett felületeken termesztett növények esetében;

 » a gazdaságok technikai felszerelése mezőgazdasági gépekkel, beleértve 
a (mezőgazdasági tevékenységre szakosodott) pótkocsikat és félpótko-
csikat is, amelyek kifejezetten a virágok, illat-, gyógy- és dísznövények, va-
lamint adott esetben a szántóföldi és védett növények számára készültek;

 » kondicionáló- és/vagy tárolóegységek kialakítása, bővítése és/vagy kor-
szerűsítése;

 » mezőgazdasági szintű feldolgozóegységek létrehozása, bővítése és/vagy 
korszerűsítése, beleértve a kapcsolódó létesítményeket is, csak a projekt 
másodlagos összetevőjeként (pénzügyi szempontból);

 » marketing/marketingkomponens létrehozása/fejlesztése a gazdaságok 
szintjén;

 » a gazdaságon belüli öntözőberendezések, beleértve a gazdaságon belü-
li víztároló létesítményeket is, létrehozása és/vagy korszerűsítése csak a 
projekt másodlagos elemeként;

 » a műtrágyák és/vagy növényvédő szerek hatékony kezelését/felhasználá-
sát szolgáló létesítmények és/vagy berendezések;

 » a megújuló energiaforrásokból (nap-, szél-, geotermikus, aerotermikus, 
hidrotermikus stb.) származó energia előállítása és felhasználása egy 
beruházási projekt másodlagos összetevőjeként, úgy, hogy a nyert ener-
gia kizárólag saját fogyasztásra szolgál, anélkül, hogy a kérelmező fo-
gyasztó lenne;

 » a precíziós mezőgazdaságba és/vagy a digitális megoldások használatá-
hoz kapcsolódó beruházások;

 » az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló 
beruházások.
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NEM TÁRGYI ESZKÖZÖKBE TÖRTÉNŐ BERUHÁZÁS A KÖVETKEZŐKRE:

 » minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek szervezése és vég-
rehajtása, ha a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódnak;

 » technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt 
megvalósításának előkészítése érdekében;

 » a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt 
szoftverek beszerzése;

 » az előállított termékek forgalmazása stb.

Az állami támogatás maximális értéke 100.000 euró/projekt.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása nem haladhatja meg a 
támogatható költségek 65%-át.

DR-19 – NEM TERMELŐ BERUHÁZÁSOK 
A GAZDASÁGOK SZINTJÉN

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » a mezőgazdasági termelők, kivéve magánszemélyek.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a beruházást olyan gazdaságban kell végrehajtani, amelynek gazdasági 
mérete legalább 4000 SO;

 » a pályázónak a támogatási kérelem benyújtása előtt szerepelnie kell az 
APIA/ANSVSA-rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékeny-
ségi formával, amelyre e beavatkozás keretében támogatást kér;

 » a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabá-
lyok rendelkezéseinek;

 » a kérelmezőnek be kell nyújtania az engedélyezett szerv által jóváhagyott 
műszaki tervet.

TÁMOGATHATÓ BERUHÁZÁSOK:

 » természeti védőfüggönyök létrehozása mezőgazdasági üzemek szintjén, 
beleértve a gyümölcsültetvényeket és a szőlőültetvényeket is, standard 
költségek alapján.
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A védőgátak létesítése összetett művelet, amely a csemeték tényleges ül-
tetésétől számított 5 éven keresztül tart, és számos későbbi kiegészítést 
meg speciális technológiai munkát foglal magában azért, hogy az ültetvényt 
emberi beavatkozás nélkül a telepített csemeték túlélését biztosító megfele-
lő növekedési szintre hozzák. A fajok kiválasztását a terület típusa szerint, 
a talajtól és a védett kultúrától függően, a sövény elhelyezkedése optimális 
szerkezetének kiválasztását a domborzati viszonyoktól függően, a sövény 
optimális hatékonyságáért a fák és cserjék választékának kiválasztását stb. 
a gazdálkodók fogják elvégezni a természetes sövények mezőgazdasági 
szintű létrehozására vonatkozó standard költségek megállapításáról szóló 
tanulmány iránymutatásai alapján.

NEM ANYAGI ESZKÖZÖKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEK 
A KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN:

 » technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt 
megvalósításának előkészítése érdekében.

NEM TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK:

 » mezőgazdasági gépek és berendezések vásárlása.

Az alábbi földterület-kategóriák nem támogathatók ezen intézkedés keretében:
 » per tárgyát képező földterület;
 » a kérelem benyújtásakor a nemzeti vagy helyi programokban vagy tervek-

ben szereplő földterületek;
 » kiemelt közérdekűnek minősített földterület;
 » állandó természetes gyepterületek, kivéve azokat, amelyeket a műszaki 

terv szerint a talajromlási jelenségek érintenek.

Az állami támogatás maximális összege projektenként 200.000 euró.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támo-
gatható költségekhez kapcsolódik, és legfeljebb a támogatható költségek 
100%-át fedezheti.
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DR-20 – BERUHÁZÁSOK AZ 
ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÁGAZATBAN

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » mezőgazdasági termelők, kivéve a természetes személyeket;
 » a mezőgazdasági szövetkezetek és a mezőgazdasági termelői tagok ér-

dekeit szolgáló szövetkezetek;
 » a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a mezőgazdasági 

minisztérium által elismert, a tagok érdekeit szolgáló termelői csoportok 
és szervezetek.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » A pályázó a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepel az 
APIA/ANSVSA-rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékeny-
ségi formával, amelyre e beavatkozás keretében támogatást kér;

 » a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági doku-
mentáció alapján kell igazolni;

 » a beruházást olyan mezőgazdasági üzemben kell végrehajtani, amelynek 
gazdasági mérete legalább 12.000 SO;

 » a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott;
 » a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabá-

lyok rendelkezéseinek;
 » a beruházásnak meg kell felelnie a hatályos kötelező előírásoknak;
 » a feldolgozást/tárolást/kondicionálást javasló projektek esetében a feldol-

gozandó/tárolandó/kondicionálandó mezőgazdasági termékek legalább 
50%-ának a saját gazdaságból és/vagy a tagok gazdaságaiból kell szár-
maznia (társulási formák esetében).

A pályázó a szerződés időtartama alatt nem csökkenti a gazdaság finan-
szírozására irányuló kérelem benyújtásakor előirányzott gazdasági mé-
retet 15%-nál nagyobb mértékben. A mezőgazdasági üzem gazdasági 
mérete azonban semmilyen körülmények között sem csökkenhet a támo-
gathatósági feltételek által meghatározott 12.000 SO minimális küszö-
bérték alá.

TÁMOGATHATÓ BERUHÁZÁSOK:

 » állattartó telepek létesítése, bővítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a 
takarmánykészítéshez és/vagy a takarmány elosztásához szükséges léte-



› 110

sítményeket a gazdaságban, az állattartó telepekhez szükséges megkö-
zelítési útvonalakat, közműveket és csatlakozásokat;

 » mezőgazdasági gépek biztosítása, beleértve a mezőgazdasági tevékeny-
ségre szakosodott pótkocsikat és félpótkocsikat, beleértve a takarmány-
bázis biztosításához szükséges mezőgazdasági gépeket is;

 » kondicionáló- és/vagy tárolóegységek felállítása, bővítése és/vagy korsze-
rűsítése;

 » a mezőgazdasági üzemeken belüli feldolgozóegységek létrehozása, bő-
vítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a kapcsolódó berendezéseket is;

 » a marketing/marketingkomponens létrehozása/fejlesztése a gazdaságok 
szintjén;

 » higiéniai és biológiai biztonsági létesítmények létrehozása/modernizálása 
a gazdaságok szintjén;

 » mezőgazdasági öntözőberendezések létrehozása és/vagy korszerűsítése 
takarmánynövények számára, beleértve a mezőgazdasági üzemen belüli 
víztároló létesítményeket, csak a projekt másodlagos elemeként;

 » a gazdaságban található állatvágó helyek/egységek/pontok létrehozása, 
bővítése és/vagy korszerűsítése (beleértve a felszerelést is);

 » az állati trágya kezelésére/felhasználására szolgáló létesítményekbe és/
vagy berendezésekbe történő beruházás;

 » a tenyésztéshez szükséges beruházások (pl. keltetők, spermagyűjtő, vizs-
gálati és tárolólétesítmények stb.);

 » a megújuló energiaforrásokból (nap-, szél-, geotermikus, aerotermikus, 
hidrotermikus energia stb.) származó energia (villamos energia és/vagy 
hő) előállítására és felhasználására irányuló beruházások egy beruházási 
projekt másodlagos elemeként, úgy, hogy a nyert energiát kizárólag saját 
fogyasztásra használják fel, anélkül, hogy a kérelmező fogyasztó lenne;

 » az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló 
beruházások (épületek energiahatékonyságának javítása, energiahaté-
kony berendezések/eszközök vásárlása, megújuló energia előállítása és 
felhasználása biomassza hasznosításából, szerves trágya előállítása bio-
massza hasznosításából);

 » a digitális megoldások használatához kapcsolódó beruházások.

NEM ANYAGI ESZKÖZÖKBE TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEK:

 » minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek szervezése és vég-
rehajtása, ha a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódnak;

 » technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt 
megvalósításának előkészítése érdekében;

 » a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt 
szoftverek beszerzése;

 » az előállított termékek forgalmazása stb.
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NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK:

 » földterület és épületek vásárlása;
 » állatok vásárlása;
 » lakások építése és korszerűsítése;
 » mezőgazdasági termelési jogok, támogatási jogosultságok vásárlása;
 » mezőgazdasági kultúrák fenntartásával kapcsolatos kiadások;
 » azok a kiadások, amelyekre a termelői szervezetek az Európai Mezőgaz-

dasági Garanciaalap (FEGA) ágazati programjaihoz nyújtottak be kérelmet;
 » a projekt által lefedett mezőgazdasági tevékenységre nem szakosodott 

áruk/árucikkek szállítóeszközeinek beszerzése;
 » személyi/személyes használatú közlekedési eszközök vásárlása;
 » a mezőgazdasági üzem általános tevékenységét szolgáló helyiségekkel kap-

csolatos kiadások: igazgatási helyiségek, tárgyalótermek, szálláshelyek stb.

Az állami támogatás maximális értéke 2.000.000 euró/projekt, a kizárólag 
mezőgazdasági gépek és berendezések beszerzésére irányuló projektek 
esetében pedig 300.000 euró/projekt.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támogatha-
tó költségekhez kapcsolódik, és legfeljebb a támogatható költségek 65%-a lehet.

DR-21 – BERUHÁZÁS AZ AFRIKAI 
SERTÉSPESTIS (APF) TERJEDÉSÉNEK 
MEGAKADÁLYOZÁSÁRA

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 »  mezőgazdasági termelők, kivéve a természetes személyeket.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a kérelmező rendelkezik bejegyzett/jóváhagyott ANSVSA-gazdasággal;
 » a kérelmezőnek igazolnia kell a beruházás társfinanszírozását;
 » a gazdaság biológiai biztonsági tervét az ANSVSA-nak jóvá kell hagynia;
 » a kérelmezőnek be kell nyújtania az ANSVSA (DSVSA) véleményét a pro-

jekt beruházási tervéről.
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TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Ez a beavatkozás a gazdaság biológiai biztonságának javításához szüksé-
ges kézzelfogható beruházásokra vonatkozik az alábbiak szerint:

 » fertőtlenítőberendezések és -felszerelések beszerzése a közlekedési esz-
közök, a személyzet, a felületek és a levegő számára;

 » berendezések és felszerelések beszerzése az egészségügyi, állatorvosi 
szűrő javítása érdekében;

 » állattartó épületek/létesítmények vagy állatkerti területek védőkerítésének 
építése;

 » SNCU-égető létesítmények és berendezések beszerzése az SNCU-k/rám-
pás SNCU-k boncolásához/tárolásához és szállításához szükséges hely 
javítása érdekében;

 » üzem és berendezések vásárlása az állatok be- és kiszállítási rámpáinak 
javítása érdekében;

 » a takarmányfelvételi rendszer javítását szolgáló berendezések és felsze-
relések beszerzése.

A támogatás összege legfeljebb 50.000 euró/kedvezményezett.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költsé-
gekhez viszonyítva projektenként 80%.

DR-22 – BERUHÁZÁS A MEZŐGAZDASÁGI ÉS 
GYÜMÖLCSTERMÉKEK CSOMAGOLÁSÁBA, 
TÁROLÁSÁBA ÉS FELDOLGOZÁSÁBA

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott mezőgazdasági szö-
vetkezetek és mezőgazdasági társulások;

 » a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a mezőgazdasági 
minisztérium által elismert termelői csoportok és szervezetek;

 » a kis- és középvállalatok, nagyvállalatok, beleértve a kkv-knak/nagyválla-
latoknak minősülő mezőgazdasági termelőket is.
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TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy képes biztosítani a beruházás 
társfinanszírozását;

 » a kérelmező a hatályos jogszabályok szerint nem lehet nehéz helyzetben;
 » a beruházás gazdasági életképességét a műszaki-gazdasági dokumen-

táció alapján kell igazolni;
 » a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabá-

lyok rendelkezéseinek.

TÁMOGATHATÓ BERUHÁZÁSOK:

 » a mezőgazdasági és gyümölcstermékek csomagolására, tárolására és/vagy fel-
dolgozására szolgáló infrastruktúra létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése;

 » a projekt másodlagos elemeként a marketing/marketingkomponens létre-
hozása/fejlesztése;

 » az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló 
beruházások (épületek energiahatékonyságának javítása, energiahaté-
kony berendezések/eszközök vásárlása, megújuló energia előállítása és 
felhasználása biomassza hasznosításából, állati fogyasztásra szánt bio-
termék előállítása élelmiszer-hulladék hasznosításából). 

 » megújuló energiaforrásokból (nap-, szél-, aerotermikus, geotermikus, hid-
rotermikus stb.) származó energia előállítása és felhasználása kizárólag 
saját fogyasztásra, anélkül, hogy a kérelmező fogyasztó lenne;

 » berendezések vásárlása a csomagolások saját technológiai folyamatában 
történő újrafelhasználásához;

 » a projekt másodlagos részeként a csomagolás, a feldolgozás, a marketing 
és az irányítás területén a digitális megoldások alkalmazásához kapcsolódó 
beruházások, amelyek a projekt által megcélzott tevékenység elvégzéséhez 
szükségesek;

 » a projekt másodlagos részeként a belső minőség-ellenőrzés javítása és az 
agrár-élelmiszeripari termékek feldolgozására és forgalmazására vonat-
kozó európai jogszabályok által előírt új szabványoknak való megfelelés.

NEM TÁRGYI JAVAKBA TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEK A KÖVETKEZŐKRE:

 » minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek szervezése és vég-
rehajtása, ha a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódik;

 » technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt 
megvalósításának előkészítése érdekében;

 » a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt 
szoftverek beszerzése;

 » az előállított termékek forgalmazása stb.
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A korszerűsítési beruházási projektekhez nyújtott vissza nem térítendő ál-
lami támogatás összege legfeljebb 3 millió euró/projekt lehet. A vissza nem 
térítendő állami támogatás összege a gyümölcs- és zöldség-, a malomipari, 
az olaj- és az állati takarmányágazat számára legalább feldolgozási beru-
házást javasló induló beruházási projektek esetében legfeljebb 10 millió euró/
projekt lehet. Az összes többi induló beruházás esetében a támogatás leg-
feljebb 7 millió euró.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költsé-
gekhez viszonyítva projektenként 65%.

DR-23 – BERUHÁZÁSOK A MEZŐGAZDASÁGI 
TERMÉKEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ 
MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 
1. MELLÉKLETÉBEN FEL NEM SOROLT 
ÉLELMISZEREKKÉ ÉS FELDOLGOZOTT 
TERMÉKEKKÉ TÖRTÉNŐ ALAKÍTÁSÁRA ÉS 
FORGALMAZÁSÁRA

A kedvezményezettek a módosított 2004/346. sz. törvény szerinti nagyvállalatok.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy képes biztosítani a beruházás 
társfinanszírozását;

 » a kérelmező nem lehet nehéz helyzetben lévő vállalkozó;
 » a beruházás gazdasági életképességét műszaki és gazdasági dokumen-

táció alapján kell igazolni;
 » a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogszabá-

lyok rendelkezéseinek;
 » a támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) I. 

mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek feldolgozása és az I. 
mellékletben nem szereplő termékek előállítása céljából a CAEN-kódok 
szintjén meghatározott támogatható gazdasági tevékenységi ágazatok-
ban megvalósuló beruházásokra korlátozódik;
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 » a projekt által javasolt beruházásnak a támogatható beruházások azon tí-
pusába kell tartoznia, amely a vállalkozás típusával, a beruházás helyszínéül 
szolgáló regionális fejlesztési területtel és a támogatási intenzitással korrelál;

 » a javasolt beruházással a kérelmező bizonyítja, hogy az ösztönző hatásra 
vonatkozó feltételek teljesülnek;

 » a megújuló energia termelésével és felhasználásával kapcsolatos beru-
házásoknak, mint a projekt másodlagos részének, meg kell felelniük az 
általános csoportmentességi rendelet 41. cikkének, valamint a megújuló 
energiára vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.

TÁMOGATHATÓ BERUHÁZÁSOK

A beavatkozás tárgyi beruházásokra vonatkozik a következők szerint:
 » a mezőgazdasági feldolgozókapacitás beindítása/fejlesztése (a termelési 

kapacitás bővítése, a tevékenység diverzifikálása, a termelés diverzifiká-
lása, alapvető változás);

 » a projekt másodlagos elemeként csomagolási kapacitás létrehozása/fejleszté-
se, a feldolgozott nyersanyag/feldolgozásból származó késztermék tárolása;

 » marketing/marketingkomponens létrehozása/fejlesztése mint a projekt 
másodlagos eleme;

 » az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló 
beruházások;

 » megújuló energiaforrásokból (nap-, szél-, aerotermikus, geotermikus, hid-
rotermikus stb.) származó energia előállítása és felhasználása kizárólag 
saját fogyasztásra, a megújuló energiatermelésre vonatkozó egyedi ren-
delkezések betartása mellett;

 » a projekt által megcélzott tevékenység végzéséhez szükséges digitális 
megoldások használatához kapcsolódó beruházások a kondicionálás, fel-
dolgozás, marketing és menedzsment területén.

IMMATERIÁLIS JAVAKBA TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSEK:

 » minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek szervezése és vég-
rehajtása, ha a projekt tárgyi beruházásaihoz kapcsolódik;

 » technológiák (know-how), szabadalmak és licencek beszerzése a projekt 
megvalósításának előkészítése érdekében;

 » a projekt műszaki-gazdasági dokumentációjában szükségesnek ítélt 
szoftverek beszerzése;

 » az előállított termékek forgalmazása stb.

A támogatás összege a sütőipari ágazatban induló beruházások esetében 
legfeljebb 10 millió euró/projekt. A támogatás összege más típusú beruházá-
sok esetében legfeljebb 3 millió euró/projekt lehet.
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DR-24 – AZ ERDEI ÖKOSZISZTÉMÁK 
ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGÉT ÉS KÖRNYEZETI 
ÉRTÉKÉT JAVÍTÓ ERDÉSZETI 
TECHNOLÓGIÁKBA VALÓ BERUHÁZÁS

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » a fakitermelési tevékenységet végző gazdasági szereplők tanúsításával 
foglalkozó bizottság által tanúsított/újratanúsított gazdasági szereplők (a 
továbbiakban a beavatkozásban: gazdasági szereplők), kivéve a Romsilva 
struktúrájába tartozó gazdasági szereplőket;

 » az erdészetért felelős központi hatóság által engedélyezett erdészeti hiva-
talok (a beavatkozás keretében erdészeti hivatalok).

EGYÉB JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:

 » az erdészeti hivatalok kedvezményezettjeinek legalább 2000 hektár olyan 
erdőterülettel kell rendelkezniük és/vagy erdészeti szolgáltatást nyújtani-
uk, amelyre vonatkozóan erdőgazdálkodási terv(ek) van(nak) hatályban 
(a terv akkor tekinthető hatályban lévőnek, ha a 2. tervezési konferencia 
jegyzőkönyvét jóváhagyták);

 » a gazdasági szereplőknek a támogatáshoz való hozzáférés iránti kérelem 
benyújtásakor igazolniuk kell, hogy az elmúlt évben az igazolt kapacitás 
legalább 30%-ában végeztek erdőgazdálkodási munkálatokat;

 » a berendezések, például kötélpályák beszerzésére csak azok a kérelmezők 
jogosultak, akik a támogatáshoz való hozzáférés iránti kérelem benyújtá-
sát megelőző évben a tanúsított kapacitás legalább 10%-ára vonatkozó-
an fakitermelési munkálatokat végeztek olyan megyékben, amelyek terü-
letének legalább 30%-a hegyvidéki*;

 » a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott.

TÁMOGATHATÓ BERUHÁZÁSOK:

a. új berendezések/eszközök beszerzése a faanyag begyűjtéséhez és vá-
logatásához, rakodásához, a fakitermelő udvarokban történő kezelé-
séhez (speciális traktorok, csuklós traktorok, traktoros szállítmányozó, 
kötélpályás rakodógépek, rakodógépek, feldolgozófej, félpótkocsik stb.);

b. az erdőgazdálkodási és -gondozási munkák elvégzéséhez szükséges 
új eszközök beszerzése (elektromos szerszámok, láncfűrészek, speci-
ális traktorok stb.);
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c. új fakitermelő gépek vásárlása;
d. kockázatkezelési berendezések (tűzmegfigyeléshez és -megelőzés-

hez, valamint a kártevők és betegségek megelőzéséhez és ellenőrzé-
séhez) vagy az erdőgazdálkodás megfigyeléséhez szükséges eszkö-
zök (pl. megfigyelőkamerák, mozgás-nap érzékelők stb.);

e. a vásárolt berendezések/szerszámok és/vagy a faanyagok kitermelé-
si, szállítási és tárolási folyamatainak kezelésére szolgáló szoftverek 
beszerzése vagy használata.

A gazdasági szereplők az a), c) és e) pontban meghatározott beruházásokra 
jogosultak.

Az erdészeti hivatalok a b), c) és d) pontban meghatározott beruházásokra 
jogosultak, kivéve, ha erdészeti tevékenységet folytató gazdasági szereplő-
ként tanúsítottak/újratanúsítottak, amely esetben a beruházások valamennyi 
meghatározott kategóriájára jogosultak.

A támogatás intenzitása a támogatható költségek 65%-ára korlátozódik.

A gazdasági szereplőknek nyújtott támogatás maximális összege 500.000 
euró.

Az erdészeti társulások számára a támogatás maximális összege 250.000 
euró.

Az erdészeti szervezetek kedvezményezettjei, mint gazdasági szereplők, 
ezenfelül támogatást igényelhetnek számukra.

DR-25 – AZ ÖNTÖZÉSI INFRASTRUKTÚRA 
KORSZERŰSÍTÉSE

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » a hatályos jogszabályokkal összhangban létrehozott vízhasználói szerve-
zetek.
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TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a kérelmezőnek igazolnia kell a beruházáshoz kapcsolódó földterület/fizi-
kai eszköz tulajdonjogát, és ha a földterület állami/területi közigazgatási 
egység tulajdonában van, akkor a földterület kezelőjének hozzájárulását a 
beruházás megvalósításához;

 » a projekt által előirányzott öntözőrendszernek működőképes fő infrastruk-
túrához kell csatlakoznia, vagy igazolnia kell a vízforrás meglétét;

 » a 2021/2115-ös EU-rendelet 74. cikkében meghatározott feltételek telje-
sülnek.

A projekt szintjén bebizonyosodott, hogy (a) az előzetes értékelés alapján 
a beruházás legalább 8%-os lehetséges vízmegtakarítást biztosít, és (b) ha 
a beruházás olyan felszín alatti vagy felszíni víztesteket érint, amelyeket a 
megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodási tervben vízmennyiségi okokból nem ki-
elégítőnek minősítettek, a vízfelhasználás tényleges csökkenése az a) pont-
ban meghatározott potenciális megtakarítás legalább 50%-ával vagy (adott 
esetben) az illetékes hatóság által meghatározott százalékos mértékkel 
össz hangban történik, hozzájárulva e víztestek jó állapotának eléréséhez.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 » az öntözési infrastruktúra (nyomóállomások és a kapcsolódó hálózat) kor-
szerűsítése;

 » nyomóállomások építése és/vagy a közművekhez való csatlakoztatása;
 » vízmérő rendszerek telepítése;
 » megújuló energiaforrásokból (nap-, szél-, aerotermikus, geotermikus, hid-

rotermikus stb.) előállított és felhasznált energia előállítására és felhasz-
nálására szolgáló berendezések telepítése, a projekt részeként, ha a nyert 
energiát kizárólag saját fogyasztásra használják fel, valamint a vissza-
nyert vizet alternatív vízellátási forrásként használó beruházásokat csak 
akkor, ha e vízellátás és felhasználás összhangban van az (EU) 2020/741-
es európai parlamenti és tanácsi rendelettel és az alkalmazandó nemzeti 
jogszabályokkal.

A támogatás összege kedvezményezettenként legfeljebb 1.500.000 euró lehet.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költsé-
gekhez viszonyítva projektenként 100%.
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DR-26 – ÖNTÖZŐRENDSZEREK KIALAKÍTÁSA

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » mezőgazdasági termelők és társulásaik, kivéve a magánszemélyeket.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a kérelmezőnek igazolnia kell a beruházáshoz kapcsolódó földterület/fizi-
kai eszköz tulajdonjogát, és ha a földterület állami/területi közigazgatási 
egység tulajdonában van, akkor a földterület kezelőjének hozzájárulását a 
beruházás megvalósításához;

 » a beruházás gazdasági életképességét a műszaki és gazdasági doku-
mentáció alapján kell igazolni;

 » a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott;
 » a beruházás olyan mezőgazdasági területeket érint, amelyeket nem szol-

gál ki az állam vagy az önkormányzat által kezelt/tulajdonolt meglévő ön-
tözési infrastruktúra;

 » a 2021/2115-ös EU-rendelet 74. cikkében meghatározott feltételek telje-
sülnek.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 » helyi öntözőrendszerek kialakítása a gazdaságok szintjén, beleértve vízmé-
rő rendszerek telepítését, öntözővízgyűjtő és -tároló tartályok építését/mo-
dernizálását, megújuló forrásokból (nap-, szél-, aerotermikus, geotermikus, 
hidrotermikus stb.) származó energia előállítására és felhasználására szol-
gáló berendezések telepítését, a projekt részeként, ha a nyert energiát kizá-
rólag saját fogyasztásra használják fel, valamint a visszanyert vizet alterna-
tív vízellátási forrásként használó beruházások, csak akkor, ha e vízellátás 
és felhasználás összhangban van az (EU) 2020/741-es európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel és az alkalmazandó nemzeti jogszabályokkal.

A támogatás összege kedvezményezettenként legfeljebb 500.000 euró lehet.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költsé-
gekhez viszonyítva projektenként 65%.
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DR-27 – MEZŐGAZDASÁGI HOZZÁFÉRÉSI 
INFRASTRUKTÚRA LÉTREHOZÁSA/
MODERNIZÁLÁSA

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » területi közigazgatási egységek és társulásaik.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a kérelmező nem lehet fizetésképtelen;
 » a beruházásnak egy meglévő úthoz kell csatlakoznia, vagy ahhoz más 

módon kell kapcsolódnia (pl. móló, kikötőponton gabonaszállító hajók szá-
mára stb.);

 » a kérelmezőnek igazolnia kell a beruházás alapjául szolgáló földterület tu-
lajdonjogát/igazgatását.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 » mezőgazdasági utak építése, bővítése és/vagy korszerűsítése a gazdasá-
gok felé (gazdaságon kívüli bekötőutak).

A támogatás összege kedvezményezettenként legfeljebb 1.000.000 euró lehet.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költsé-
gekhez viszonyítva projektenként 100%.

DR-28 – AZ ALAPVETŐ KÖZÚTI 
INFRASTRUKTÚRA LÉTREHOZÁSA/
KORSZERŰSÍTÉSE A VIDÉKI TERÜLETEKEN

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » az önkormányzatok (területi közigazgatási egységek) és társulásaik.
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TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a kérelmezőnek nem lehet fizetési késedelme;
 » a beruházásnak vidéki területeken kell megvalósulnia;
 » a kérelmezőnek igazolnia kell a beruházás alapjául szolgáló földterület/

eszköz tulajdonjogát/kezelését.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 » a helyi úthálózat építése, bővítése és/vagy korszerűsítése.

A támogatás összege legfeljebb 1.000.000 euró/kedvezményezett.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költsé-
gekhez viszonyítva projektenként 100%.

DR-29 – BERUHÁZÁS NEM MEZŐGAZDASÁGI 
TEVÉKENYSÉGEK LÉTREHOZÁSÁBA ÉS 
FEJLESZTÉSÉBE

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » mikrovállalkozások a vidéki területeken;
 » a kedvezményezettekre a de minimis támogatások nyújtására vonatkozó 

hatályos európai és nemzeti jogszabályok rendelkezései vonatkoznak.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a beruházásnak vidéki területeken kell megvalósulnia;
 » a kérelmező nem lehet fizetésképtelen vagy nehéz helyzetben;
 » a beruházásnak a beavatkozás által támogatott területek legalább egyi-

kére kell vonatkoznia;
 » a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy képes biztosítani a beruházás 

társfinanszírozását;
 » a beruházás gazdasági életképességét műszaki és gazdasági dokumen-

táció benyújtása alapján kell igazolni.
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NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK:

 » működési költségek, beleértve az egyedi indítási és üzemeltetési költségeket;
 » közúti árufuvarozásra, személyes használatra és személyszállításra szol-

gáló járművek vásárlása fuvarozás mint gazdasági tevékenység végzése 
céljából;

 » mezőgazdasági szolgáltatások nyújtása, mezőgazdasági termékek fel-
dolgozása és forgalmazása;

 » bentlakások létrehozásával, korszerűsítésével, bővítésével és felszerelésé-
vel kapcsolatos kiadások;

 » biomasszából történő villamosenergia-termelés mint gazdasági tevé-
kenység;

 » használt áruk és berendezések vásárlásával kapcsolatos kiadások.

Az állami támogatás maximális összege projektenként 200.000 euró.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a támogatható költsé-
gekhez viszonyítva projektenként 65%.

DR-30 – A FIATAL MEZŐGAZDASÁGI 
TERMELŐK LETELEPEDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

A támogatható kedvezményezettek a fiatal mezőgazdasági termelők.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a kérelmező megfelel a fiatal mezőgazdasági termelő fogalmának;
 » a pályázó a támogatási kérelem benyújtását megelőzően szerepel az 

APIA/ANSVSA-rendszerben (adott esetben) azzal a gazdasági tevékeny-
ségi formával, amelyre a beavatkozás keretében támogatást igényel;

 » a kérelmezőnek a mikro- és kisvállalkozások kategóriájába kell tartoznia;
 » a kérelmező az üzleti tervben olyan mezőgazdasági üzem birtoklását ja-

vasolja, amelynek gazdasági mérete legalább 12.000 SO, illetve hegyvi-
déki területeken 8000 SO, de nem több 100.000 SO-nál;

 » a pályázó életképes üzleti tervet nyújt be, amely részletezi:
 » a gazdaság kezdeti helyzetét;
 » a kérelmező által kidolgozandó célkitűzéseket és intézkedéseket;
 » a beruházások a támogatás értékének legalább 40%-át teszik ki;
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 » az üzleti terv végrehajtásának ütemtervét;
 » a maximális végrehajtási időszak 3 év, illetve 5 év a gyümölcs- és cseme-

geszőlő-ágazatban;
 » a kérelmező fiatal mezőgazdasági termelőként először indít tevékenysé-

get, és korábban nem részesült támogatásban a 2014–2020-as Országos 
Vidékfejlesztési Program vagy Nemzeti Stratégiai Terv keretében, függet-
lenül attól, hogy milyen szervezeti formában folyamodik a támogatásért.

EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK:

 » a kérelmező a második kifizetési részlet benyújtása előtt bizonyítja a vál-
lalkozás gazdasági teljesítményének növekedését azáltal, hogy az első 
kifizetési részlet értékének legalább 30%-át olyan szervezeteken keresztül 
értékesíti, mint például szövetkezetek, termelői csoportok, feldolgozóegy-
ségek, helyi piacok;

 » a kérelmező a szerződés időtartama alatt nem csökkentheti a mezőgazda-
sági üzemnek a finanszírozási kérelemben előirányzott gazdasági méretét 
15%-nál nagyobb mértékben, a mezőgazdasági üzem gazdasági mérete 
azonban semmilyen körülmények között sem csökkenhet a támogatha-
tósági feltételekben meghatározott 8000 SO minimális küszöbérték alá.

TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK

Az üzleti tervben meghatározott valamennyi költség támogatható, beleértve 
a működőtőke-költségeket, a földhivatali nyilvántartásba vétel, a földvásár-
lás költségeit is, a támogatás értékének legfeljebb 10%-áig, a hatályos nem-
zeti és európai jogszabályoknak való megfelelésre is tekintettel.

A vissza nem térítendő állami támogatás maximális összege 70.000 euró.

A támogatási arány 100%.

A kifizetés két részletben történik:
 » 75% a támogatási szerződés aláírásakor;
 » 25% az üzleti terv végrehajtása után.
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DR-31 – A BIZTOSÍTÁSI DÍJAK FIZETÉSÉHEZ 
VALÓ PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » a Nemzeti Stratégiai Terv külön szakaszában meghatározott aktív mező-
gazdasági termelők.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a mezőgazdasági termelő mezőgazdasági termelésre vonatkozó biztosí-
tási szerződést kötött, és a biztosítási díjat a szerződésben meghatározott 
összegben teljes egészében kifizette;

 » a biztosítási szerződés legalább az egyik elfogadható kockázatra kiterjed;
 » a biztosítási szerződés a mezőgazdasági termelő éves átlagtermelésének 

legalább 20%-át meghaladó veszteségekre nyújt fedezetet e jogosultsági 
feltétel alkalmazásának részleteit a veszteségtérítésről szóló szakasz tar-
talmazza;

 » a biztosítási szerződésnek rendelkeznie kell a veszteségek kiszámításának 
módjáról, vagy a mezőgazdasági termelő elszámolásai és a biztosító mű-
szaki szakértelme alapján a kár megállapításakor, vagy indexek alapján;

 » a biztosítási szerződésnek rendelkezéseket kell tartalmaznia a túlkompen-
záció elkerülésére.

NEM TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK:

 » a bortermelésre vagy a gyümölcs- és zöldségágazatra vonatkozó biztosí-
tási szerződések azon mezőgazdasági termelők számára, akik az ágazati 
egyedi intervenció által támogatott termelői szervezetek tagjai;

 » kiegészítő díjak olyan biztosítási szerződések céltartalékai esetében, ame-
lyek nem támogatható kockázatokra és/vagy 20%-nál kisebb vesztesé-
gekre is fedezetet nyújtanak;

 » az állami intézmények rendszereiben (IACS, Mezőgazdasági Nyilvántar-
tás stb.) meghatározott területeket meghaladó biztosítási területkülönb-
ségekhez kapcsolódó biztosítási díjak.

A vissza nem térítendő állami támogatás a támogatható költségek 50%-át 
teszi ki.
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DR-32 – TÁMOGATÁSI ESZKÖZ A 
MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSKIESÉS ÁLTAL 
ÉRINTETT MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK 
SZÁMÁRA

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » aktív mezőgazdasági termelők, akik jogosultak a közvetlen kifizetési rend-
szerek valamelyikére.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a mezőgazdasági termelő az intervenció keretében támogatható esemény 
következtében termeléskiesést szenvedett;

 » a termeléskiesés a gazdálkodó átlagos éves termelésének több mint 30%-
át teszi ki;

 » az esemény bekövetkeztét a felelős szerveknek a nemzeti jogszabályok-
nak megfelelően kell megállapítaniuk.

A vissza nem térítendő állami támogatás a támogatható költségek 20%-át 
teszi ki.

DR-33 – TERMELŐI CSOPORTOK LÉTREHOZÁSA 
A MEZŐGAZDASÁGI/GYÜMÖLCSÉSZETI 
ÁGAZATBAN

KEDVEZMÉNYEZETTEK:

A mezőgazdasági és gyümölcságazatban működő termelői csoportok, ame-
lyek megfelelnek a kkv-k meghatározásának, és amelyeket az illetékes ha-
tóság hivatalosan elismert, és a támogatás az elismerést követő első 5 évre 
korlátozódik.
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KÜLÖNLEGES TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a kérelmezőnek a jogosult kedvezményezettek kategóriájába kell tartoznia;
 » a pályázó üzleti tervet nyújt be, amelyben részletesen ismertetnie kell a 

csoport tervezett tevékenységeit az alábbiakban felsorolt egy vagy több 
kategóriával kapcsolatban:

 » az e csoportokhoz tartozó termelők termelésének és termékeinek a piaci 
igényekhez való igazítása;

 » a termékek közös forgalmazása, beleértve az értékesítés előkészítését, az 
értékesítés központosítását és a nagykereskedelmi vevők ellátását;

 » a termelési információkra vonatkozó közös szabályok megállapítása, külö-
nös tekintettel a betakarításra és a termelés rendelkezésre állására;

 » egyéb, a termelői csoportok által végezhető tevékenységek, mint például 
a működési és marketingkészségek fejlesztése, valamint az innovációs fo-
lyamatok szervezése és elősegítése.

Az üzleti terv tartalmára vonatkozó konkrét minimumkövetelményeket a 
nemzeti végrehajtási keretrendszer fogja részletezni.

A támogatható költségek a mezőgazdasági/gyümölcsészeti ágazatban mű-
ködő termelői csoportok létrehozásából és működéséből eredő, az üzleti terv-
ben meghatározott költségek.

A támogatás összege legfeljebb 100.000 euró/év.

A vissza nem térítendő állami támogatás mértéke a támogatás összegének 
100%-a, és az elismerést követő első öt évben nem haladhatja meg a forga-
lomba hozott termelés értékének 10%-át.

A támogatást a csoporton keresztül értékesített éves termelés alapján szá-
mított százalékos arányban nyújtják, kivéve az első évben, amikor a csoport-
hoz való csatlakozást megelőző három évben a tagok által értékesített ter-
melés éves átlagértéke alapján számított támogatás kifizethető a termelői 
csoportnak.

A támogatást a csoporton keresztül értékesített termelés százalékos ará-
nyában nyújtják az alábbiak szerint: I. év – 10%; II. év – 8%; III. év – 6%; IV. 
év – 5%; V. év – 4%.

Az üzleti terv be nem tartása esetén a támogatást az el nem ért célkitűzések 
arányában kell visszafizetni.
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DR-34 – EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS INNOVÁCIÓ 
A MEZŐGAZDASÁGBAN A MŰKÖDÉSI 
CSOPORTOK RÉVÉN

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK

A pályázónak jogi státusszal nem rendelkező, működő csoportnak kell lennie, 
amely legalább egy mezőgazdasági termelői/termelői csoportból/szövetke-
zetből/egyéb mezőgazdasági/erdészeti társulási formából és az alábbi kate-
góriákból, valamint a projekt témájától függően egy partnerből áll:

 » partner, akinek fő tevékenységi területe az agrár-élelmiszeripari ágazat;
 » a projekt területén releváns szakértelemmel rendelkező partner.

Így a (legalább) 2 szervezet együttműködése alapján létrehozott Operatív 
Csoport (OCS) egy adott téma alapján, amely a mezőgazdasági/erdészeti 
ágazatban érintett gazdálkodó(k)/szervezetek igényeire reagál, az innová-
ció közös érdekében fog együttműködni. A munkacsoporthoz más érintett 
partnerek, például nem kormányzati szervezetek, egyéb tanácsadók, ma-
gánvállalkozások, erdőgazdálkodók is csatlakozhatnak. Románia esetében a 
tanácsadót főként az innovációs válaszadó képviseli, de a projekt sajátossá-
gaitól függően ez a szerep más, OCS-szinten relevánsnak ítélt partnerekre is 
hárulhat, és ez a szerep elengedhetetlen.

E beavatkozás révén a meglévő partnerségek is támogathatók, de csak ab-
ban az esetben, ha megfelelnek a fenti feltételeknek, és kizárólag új projek-
teket javasolnak.

Mivel Románia csak az európai innovációs partnerség végrehajtásának má-
sodik évében van, az operatív csoportok javasolhatnak mind a romániai ope-
ratív csoportok közötti (a romániai területen megvalósuló) területközi együtt-
működési projekteket, mind transznacionális együttműködési projekteket.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a pályázónak együttműködési megállapodást kell benyújtania, amely leg-
alább a finanszírozás időtartamával megegyező működési időszakra vo-
natkozik;

 » a kérelmező olyan projekttervet nyújt be, amely a KAP kilenc célkitűzé-
se közül legalább egynek, valamint a mezőgazdaság és a vidéki területek 
korszerűsítésére vonatkozó átfogó célkitűzésnek a hatálya alá tartozik;
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 » az OCS-projektnek újnak kell lennie, nem lehet folyamatban lévő vagy be-
fejezett;

 » a partnerség által benyújtott innovatív projekt a rendelet 127. cikkében 
meghatározott interaktív innovációs modellen alapul – (EU) 2021/2115:
a. a gazdálkodók/erdészeti dolgozók igényeire összpontosítanak, figye-

lembe véve jövőbeli interakcióikat;
b. egymást kiegészítő szakértelemmel rendelkező partnerek (például 

mezőgazdasági termelők, tanácsadók, kutatók, vállalkozások vagy 
nem kormányzati szervezetek) összehozása olyan kombinációban, 
amely a projekt célkitűzéseinek eléréséhez a legmegfelelőbb;

c. közös döntéshozatal és közös alkotás a projekt teljes időtartama alatt 
– az irányító hatóság vállalja, hogy a projektek eredményeit – beleért-
ve a kapcsolódó projekttervek összefoglalóját is – terjesztik, különö-
sen a nemzeti KAP-hálózatokon és az európai KAP-hálózaton keresz-
tül, lehetőség szerint helyi csatornákon, szakkiadványokon keresztül.

TÁMOGATHATÓ BERUHÁZÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK:

 » tanulmányok kidolgozása és egyéb előkészítő tevékenységek;
 » megvalósíthatósági tanulmányok és tervek, beleértve a projektterv elké-

szítését;
 » a munkacsoport működési költségei;
 » az irányító hatóság által benyújtott projekttervben szereplő tevékenysé-

gekből származó közvetlen költségek;
 » a projekttervben meghatározott projekt megvalósításához megfelelő ka-

pacitású berendezések, gépek, beleértve a projektben leírt tevékenység 
elvégzéséhez szükséges megfelelő szállítóeszközöket stb;

 » a projekt által leírt tevékenységhez megfelelő szoftveralkalmazások/licencek.

A támogatás összege legfeljebb 300.000 euró/projekt.

Az előkészítő tevékenységek támogatása nem haladhatja meg a OCS-pro-
jekt teljes támogatható költségének 2,5%-át. Az Operatív Csoport működési 
költségei nem haladhatják meg a projektenként megítélt maximális támoga-
tási összeg 18%-át, mint például az adminisztratív, szállítási és egyéb költsé-
gek. Az eredmények terjesztésére fordított kiadások nem haladhatják meg a 
projektenként nyújtott támogatás maximális összegének 5%-át.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támo-
gatható költségekhez kapcsolódik, és nem haladhatja meg a támogatható 
költségek 100%-át.
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DR-35 – AZ ÉRTÉKLÁNC-KOOPERÁCIÓ 
FEJLESZTÉSE

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK

Az alábbi kategóriákból legalább egy partner és legalább egy mezőgazda-
sági termelő, termelői csoport vagy a mezőgazdasági ágazatban működő 
szervezet/szövetkezet által kötött EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ke-
retében létrehozott partnerségek:

 » mezőgazdasági termelők (természetes személyek és/vagy jogi személyi-
ségű szervezetek);

 » mikro- és kisvállalkozások;
 » nem kormányzati szervezetek;
 » hatóságok;
 » iskolák (beleértve az egyetemeket), egészségügyi, szabadidős és vendég-

látóipari létesítmények;
 » működési csoportok.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK

A projektspecifikus kötelező minimumfeltételek teljesülésének bizonyítása ér-
dekében szükséges, hogy a marketingtervben és/vagy a megvalósíthatósági 
tanulmányban minden releváns információ szerepeljen, és a vonatkozó do-
kumentumok alátámasszák ezeket az információkat:

 » a kérelmezőnek a jogosult kedvezményezettek kategóriájába kell tar-
toznia;

 » a pályázó együttműködési megállapodást nyújt be, amely legalább a fi-
nanszírozás időtartamával megegyező működési időszakra vonatkozik;

 » a rövid ellátási láncokhoz kapcsolódó projektek esetében a kérelmező ta-
nulmányt/tervet nyújt be a rövid ellátási lánc projektkoncepciójáról;

 » a helyi piacokhoz kapcsolódó projektek esetében a pályázónak a helyi pi-
achoz igazított marketingkoncepciót kell benyújtania, amely adott esetben 
tartalmazza a javasolt promóciós tevékenységek leírását;

 » a javasolt együttműködési projekt új, nem folyamatban lévő vagy befe-
jezett.

TÁMOGATHATÓ BERUHÁZÁSOK

A támogatás tárgyi és/vagy immateriális együttműködési és beruházási költ-
ségekre nyújtható, legalább két együttműködő szervezetet érintő közös pro-
jektek előmozdítása érdekében:
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 » rövid ellátási lánc/helyi (élelmiszer-) piacok létrehozása/fejlesztése

és/vagy
 » rövid ellátási lánc(ok) (élelmiszeripari termékekkel) és az e lánc(ok) által 

kiszolgált helyi piac létrehozásával/fejlesztésével kapcsolatos promóciós 
tevékenységek.

Az együttműködési és működési költségek, mint például az együttműkö-
dési projekt megvalósításával kapcsolatos adminisztratív költségek, dí-
jak, szállítási költségek, nem haladhatják meg a benyújtott projektenként 
maximálisan nyújtható támogatás 10%-át (vissza nem térítendő állami 
támogatás).

Az állami támogatás maximális összege projektenként 250.000 euró.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támo-
gatható költségekhez kapcsolódik, és nem haladhatja meg az együttmű-
ködési projekt végrehajtásához kapcsolódó együttműködési és működési 
költségek 100%-át, az együttműködési projekt megvalósításához szükséges 
beruházási kiadások támogatható költségeinek 65%-át.

DR-36 – LEADER –KÖZÖSSÉGVEZÉRELT HELYI 
FEJLESZTÉS

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK:

 » a helyi társadalmi-gazdasági érdekek képviselőiből álló Helyi Akciócso-
portok (GAL-ok) a köz- és a magánszektorból, ahol egyetlen érdekcsoport 
sem irányítja a döntéshozatali folyamatot.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a LEADER-t olyan összefüggő területeken alkalmazzák, amelyek lakos-
sága és területe biztosítja a GAL életképességét és a források hatékony 
felhasználását, és amelyeket a legfeljebb 20.000 lakosú közigazgatási 
területi egységek – települések és közigazgatási területi egységek – kis-
városok – képviselnek; a GAL-oknak legalább 10.000 lakosú területet kell 
képviselniük; tekintettel a Duna-delta alacsony népsűrűségére, e terület 
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esetében legalább 5000 lakos elfogadható; a városi lakosság aránya nem 
haladhatja meg a GAL által képviselt teljes lakosság 50%-át;

 » a helyi akciócsoportok által lefedett területnek homogénnek kell lennie a 
lefedett területet tekintve (a területnek egybefüggőnek kell lennie, kivéve, 
ha egy 20.000 lakosnál nagyobb városról van szó) és stratégiai jellegűnek 
(területi szinten azonosított közös szükségletek vagy lehetőségek / hason-
ló domináns tevékenységi alágazat);

 » a LEADER-támogatható területen csak egy GAL lesz jelen a több helyi ak-
ciócsoport átfedésének elkerülése érdekében; ugyanaz a település (város/
község) nem lehet jelen egynél több helyi akciócsoportban;

 » a helyi fejlesztési stratégiák koherenciája kötelezően teljesítendő kritérium, 
amelyet a 2021/1060/EU rendelet 32. cikke szerint a helyi fejlesztési stra-
tégiákról szóló dokumentum szakaszai alapján kell értékelni, ez az értéke-
lés kiterjed a beavatkozás logikájára, a más finanszírozási programokkal 
való komplementaritásra/elhatárolásra, a stratégia végrehajtásához szük-
séges adminisztratív kapacitásra, beleértve a nyomonkövetési és értéke-
lési kapacitást is stb.

A STRATÉGIÁK ALAPJÁN NEM TÁMOGATHATÓ KIADÁSOK:

 » I. pilléres beavatkozások;
 » a KAP ST-rendelet 70., 71., 72., 74. és 76. cikkével kapcsolatos beavatko-

zások;
 » fiatal mezőgazdasági termelők letelepedése;
 » mezőgazdasági/gazdasági üzemekbe történő befektetések, kivéve a kol-

lektív vagy szociális célú befektetéseket;
 » beruházások a mezőgazdasági/erdészeti hozzáférési infrastruktúra és 

az alapvető közúti infrastruktúra létrehozásába/modernizálásába a vi-
déki területeken.

A LEADER-megközelítés olyan helyi kezdeményezéseken alapul, amelyek a 
helyi közösségek szintjén azonosított problémákra adott megoldásokat ötvö-
zik, amelyek az ezen igényeknek megfelelő intézkedésekben és a legfeljebb 
200.000 euró értékű, vissza nem térítendő projektek finanszírozásában nyil-
vánulnak meg.

A támogatás intenzitása akár 100%-os is lehet.
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DR-37 – TUDÁSÁTADÁS

TÁMOGATHATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK

A kedvezményezettek/kérelmezők olyan köz- vagy magánjogi szervezetek/
konzorciumok, amelyek megfelelnek a támogathatósági és kiválasztási krité-
riumoknak. A támogatás végső kedvezményezettjei:

 » gazdálkodók, beleértve a szövetkezeteket és termelői csoportokat, a kö-
vetkező prioritás szerint: a végső kedvezményezettek legalább 50%-a fia-
tal gazdálkodó és kis gazdaságokkal rendelkező gazdálkodó lesz;

 » a Nemzeti Stratégiai Terv 2.1. fejezetében meghatározott mezőgazdasági 
szaktanácsadók.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a kérelmező a hatályos romániai jogszabályoknak megfelelően létrehozott 
közjogi vagy magánjogi szervezet/konzorcium;

 » a kérelmező a tevékenysége tárgyában a szakképzés területére jellemző 
tevékenységeket irányzott elő;

 » a kérelmezőnek megvan a szükséges szakértelemmel rendelkező sze-
mélyzete;

 » a kérelmező nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt;
 » a kérelmező teljesítette az állami költségvetésbe befizetendő adó-, illeték- 

és társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeit.

A 2014–2020-as nemzeti vidékfejlesztési program technikai segítségnyújtá-
si intézkedése keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás során kidolgozták 
a DR 37 – Tudástranszfer című beavatkozás keretében alkalmazandó stan-
dard egységköltség meghatározásának módszertanát. Így a tudásátadás 
standard egységköltségeinek három típusát határozták meg, nevezetesen:

 » standard egységköltség A – személyesen, szállással, 94 euró/nap/kedvez-
ményezett;

 » standard egységköltség B – személyesen, szállás nélkül, 67 euró/nap/ked-
vezményezett;

 » standard egységköltség C – online, 21 euró/nap/kedvezményezett.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támo-
gatható költségekhez kapcsolódik, és legfeljebb a támogatható költségek 
100%-át fedezheti.
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DR-38 – MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSI 
TANÁCSADÁS

A beavatkozás közvetlen kedvezményezettjei (kérelmezők) a tanácsadók, 
akiket az AKIS rendszerben lefolytatott kiválasztási eljárást követően válasz-
tanak ki és integrálnak az AKIS-ba. Ezek lehetnek:

 » felhatalmazott természetes személyek;
 » a hatályos, módosított és kiegészített jogszabályokkal összhangban létre-

hozott köz- és/vagy magánjogi szervezetek képviselői.

TÁMOGATHATÓSÁGI FELTÉTELEK:

 » a tanácsadók pártatlansága: a tanácsadók nem vehetnek részt a mező-
gazdasági és erdészeti nyersanyagok, eszközök és informatikai berende-
zések termelésével, kereskedelmével vagy forgalmazásával, valamint me-
zőgazdasági biztosítások értékesítésével kapcsolatos tevékenységekben;

 » a pályázó természetes személy, aki a beavatkozási adatlapban előírt bi-
zonyos tevékenységi területeken vagy a mezőgazdasági termelők szintjén 
azonosított szükségletekben (mezőgazdasági, gazdasági, technológiai, 
informatikai stb.) szükséges készségekkel rendelkezik;

 » a tanácsadó által képviselt szervezet nem áll csődeljárás vagy felszámo-
lás alatt;

 » a tanácsadó által képviselt szervezet teljesítette az állami költségvetésbe 
befizetendő adó-, illeték- és társadalombiztosítási járulékfizetési kötele-
zettségeit.

A beavatkozás végső kedvezményezettjei a gazdálkodók.

A végső kedvezményezettek rangsorolása a következő: a beavatkozásra el-
különített költségvetés legalább 50%-át a fiatal mezőgazdasági termelők, 
valamint a kis- és közepes méretű gazdaságokkal rendelkező mezőgazda-
sági termelők tanácsadására fordítják.

A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása a projektenként támo-
gatható költségekhez kapcsolódik, és legfeljebb a támogatható költségek 
100%-át fedezheti.
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A kiadványban használt  
gyakori rövidítések:

APIA  Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség

ANSVSA Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság

DSVSA  Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság

ANZ  Országos Állattenyésztési Hatóság

PNS  Nemzeti Stratégiai Terv (a 2023–2027-es időszakra)

PNDR  Országos Vidékfejlesztési Terv (a PNS elődje, a 2023-at 
megelőző ciklusokban)

IACS  Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer

BISS  fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás

CRISS  fenntarthatóságot elősegítő újraelosztó jövedelemkiegészítő 
támogatás

UVM  számosállat (az állatállomány esetében használt uniós 
mértékegység)

SO  termelési egyenérték (a farmok üzemméretének gazdasági 
kategorizálására és összehasonlítására használt uniós 
mértékegység, euróban kifejezve)

SCZ  termeléshez kötött uniós állattenyésztési támogatás

RNE  Nemzeti Elektronikus Rendszer (a farmok nyilvántartására)

FEGA  Európai Mezőgazdasági Garanciaalap

FEADR  Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap

OP  termelői szervezet
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