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HÍRLEVÉL
a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről
Tisztelt Olvasó!
Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által
készített HÍRLEVÉL olvasótáborában!
A Hírlevelünk megjelentetésének célja, hogy folyamatosan értesülhessenek az Új
Magyarország
Vidékfejlesztési
Programmal
(ÚMVP)
kapcsolatos
információkról, pályázati lehetőségekről, aktuális teendőkről megkönnyítve ezzel
a pályázatok elkészítését.
Bízunk benne, hogy kiadványunk elnyeri tetszését és hasznos információkkal
szolgál az Ön számára!
Üdvözlettel:

Tiszazugi Leader Egyesület
Munkaszervezete

Megjelent a 64/2015. (V.7.) számú MVH Közlemény a fiatal
mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben
igényelhető támogatások
részletes feltételeiről

A támogatás igénybevételének feltételei
Támogatás igénybevételére jogosult az az ügyfél, aki
a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét
még nem töltötte be
b) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik
ba) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,
vagy
bb) a 2. mellékletben meghatározott képzés
végzettségek legalább egyikével, vagy

keretében szerzett

bc) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C.
törvény
szerint elismert, vagy honosított, külföldön szerzett, a ba) vagy bb)
alpont
szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal vagy
oklevéllel;
c) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak
részét képező
SFH-betétlapot és pénzügyi tervet nyújt be az MVH felé; valamint
d) vállalja, hogy a működtetési időszaktól függetlenül, első alkalommal
hoz létre
gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

Az ügyfél a támogatást nem veheti igénybe, ha
a támogatási kérelem benyújtása előtt már nyújtott be támogatási
kérelmet vagy
pályázatot az MVH-hoz olyan intézkedés vonatkozásában, amelynek
forrása részben,
vagy egészben az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, az
Európai
Mezőgazdasági Garancia Alap, illetve az Európai Halászati Alap

Kötelezően csatolandó melléklet:
- szakképzettséget, végzettséget igazoló dokumentum hiteles másolata
(az okirat
kiállítója vagy közjegyző által hitelesített másolat); vagy
- a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet,
mint az ÚMVP
megvalósulását segítő szakképzés felügyeletét ellátó szervezet által
kiadott
állásfoglalás eredeti példánya vagy hiteles másolata (az okirat kiállítója
vagy
közjegyző által hitelesített másolat), amennyiben az ügyfél a támogatási
rendelet 1.
vagy 2. mellékletében felsoroltaktól eltérő szakképesítéssel rendelkezik;
vagy
- felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentum eredeti
példánya vagy

hiteles másolata (az okirat kiállítója vagy közjegyző által hitelesített
másolat),
amennyiben az ügyfél igazolni tudja, hogy sikeres záróvizsgát tett a
támogatási
rendelet 2. mellékletében foglalt szak legalább egyike tekintetében.
Értékeléshez szükséges egyéb dokumentumok:
- Életvitelszerű tartózkodási hely igazolásához a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány
másolata vagy az ügyfél lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal
vagy
kormányhivatal által kiállított eredeti lakcímigazolás;
- ha az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye tanyán van, de a
földrészlet nem
tanyaként vagy majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor a
támogatási
kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes önkormányzat jegyzője
által kiállított
igazolást arról, hogy az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye
gazdálkodásra alkalmas;
- mezőgazdasági szakmai
munkaszerződés hiteles

gyakorlat

igazolásához

az

eredeti

másolata, munkaviszony igazolás vagy gazdaság vezetőjének D1055-01
nyomtatványon közzétett igazolása ami pontosan tartalmazza a
mezőgazdasági
termelő tevékenységgel összefüggő szakmai gyakorlat kezdő és
végdátumát.

Támogatás mértéke:
A támogatási összeg az ügyfél által a támogatási kérelemben a
működtetési időszak 4. évének
végére vállalt üzemméret alapján kerül meghatározásra.
A támogatás mértéke, amennyiben a gazdaságnak a működtetési
időszak 4. évének végére
vállalt üzemmérete:
a) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000
eurónak,
b) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000
eurónak,
c) legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak megfelelő
forintösszeg.

Pályázat benyújtás módja
A támogatási kérelmet az MVH által jelen közleménnyel rendszeresített
nyomtatványon, az
ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez postai
úton kell benyújtani
egy példányban. Az MVH megyei kirendeltségeinek listáját e közlemény
9. számú melléklete
tartalmazza.
A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak:
2015. május 18. – 2015. június 1.

A kifizetések igénylése
A támogatásra jogosult ügyfél a támogatási kérelmének helyt adó vagy
részben helyt adó
határozat jogerőre emelkedését követően, de legkésőbb 2015. szeptember
30-ig köteles az
MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon, postai úton a
támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet benyújtani az
MVH-hoz. A kifizetési kérelem
benyújtásához használandó nyomtatványról és a benyújtás szabályairól
az MVH külön
közleményt ad ki.
További információk: www.mvh.gov.hu
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