Iktató szám: K/9070/2018.
Tárgy: tájékoztatás
Tejtermelő juh- és kecsketartók részére
Székhelyén
Tisztelt Állattartó,
Megjelent a VP3-14.1.1-18 kódszámú, “A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti
támogatás” című felhívás a Széchenyi 2020 program keretében, melynek célja a tejhasznosítású juhés/ vagy kecsketartás támogatása. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 680 millió
Ft (a pályázat aktuális dokumentumai a www.szechenyi2020.hu weboldalon találhatók).
A támogatást igénylő által tartott ENAR adatbázisban nyilvántartott 1 évet betöltött tejhasznosítású
anyajuhok és/vagy anyakecskék után 3 éven keresztül (2021-ig) támogatási évente, állategységenként
meghatározott mértékű támogatás vehető igénybe, amennyiben az állattartó a Felhívásban
meghatározott kötelezettséget vállal és annak eleget tesz.
Támogatási kérelmet az a támogatást igénylő nyújthat be, aki:
 a támogatási kérelem beadásának napján az ENAR nyilvántartásban szereplő továbbtartásos
füljelzővel megjelölt támogatható állatot tart;
 aki legkésőbb a kötelezettség vállalási időszak első napjától (2019. január 1.) a támogatási
kérelemben szereplő állatok állattartójaként szerepel a(z) TIR/ENAR-ban;
 hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal rendelkezik arról, hogy tenyészete(i)
maradéktalanul megfelelnek a hatályban lévő állatjóléti előírásoknak;
 rendelkezik a 14. melléklet szerinti államilag elismert termelői szervezet (Magyar Juh- és
Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület* – dr. Kukovics Sándor elnök; tel.: 30/636-9802, email: mjkkhe@gmail.com) igazolásával, arra vonatkozólag, hogy a támogatást igénylő juhés/vagy kecsketej termelő;
 átlátható szervezetnek minősül, és átláthatósági nyilatkozatot tesz.
*Az igazolás kiállításához a tagság nem kötelező. Tájékoztatásuk szerint az igazolás kiadása 250 Ft/egyed + áfa,
tagoknak ingyenes (a tagdíj 100 Ft/egyed/év).

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani 2018.
december 1. és 2018. december 21. között.
Általános követelmények
 A támogatást igénylő köteles a vállalt kötelezettségeket a teljes támogatási időszak alatt
(3 év: 2019. január 1. és 2021. december 31. között) betartani.
 A minimálisan támogatható állatlétszám 2 állategységnek - azaz 14 állatnak - megfelelő
támogatható állategyed.
 A támogatást igénylő vállalását 3 évre vonatkozóan a kötelezettségvállalási időszak első napján
(2019.01.01) a tenyészetében megtalálható, a támogatási feltételeknek megfelelő tejhasznosítású
anyajuh vagy anyakecske létszáma alapján teszi meg. A támogatást igénylő köteles a teljes
támogatási időszak alatt legalább a támogatói okiratban jóváhagyott állatlétszám tartására.
A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásból áll. Kiegészítő támogatás kizárólag az
alaptámogatással együtt igényelhető. Az alaptámogatáshoz a kiegészítő támogatások egymástól
függetlenül igényelhetők, azonban a kiegészítő támogatások igénybevétele nem kötelező.

Alaptámogatáshoz kapcsolódó tevékenységek:
A támogatást igénylő köteles a támogatott tenyészetben:
2
 az állatok számára egyedenként legalább 1,2 m nagyságú férőhelyet biztosítani (melyet az
összlétszám és a TIR-ben rögzített istálló és karám kapacitás adatok alapján kell meghatározni);
 az állatokat naponta legalább két alkalommal ellenőrizni, és a 10. melléklet szerinti telepi
munkanaplót – napi rendszerességgel – vezetni;
 fejési szabályzatot készíteni, melynek tartalmát az állatok gondozását végző minden személlyel
meg kell ismertetni évente legalább egyszer. A fejési szabályzathoz kapcsolódóan elméleti és
gyakorlati oktatást biztosítani, melyről a 11. melléklet szerinti jelenléti ívet kell felvenni;
 az állatok lábvég betegségeinek megelőzése céljából félévente körmölést és lábfürösztést végezni,
ennek megtörténtét a 10. melléklet szerinti telepi munkanaplóban kell vezetni.
Választható, kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó tevékenységek:
A támogatást igénylő többletvállalásként:
 semmilyen formában nem alkalmazhat az állatok lekötésével járó tartási módot, az erről szóló,
hatósági állatorvosi igazolást a kifizetési kérelemhez csatolni kell (17. melléklet);
 biztosítja az állatok számára a megfelelő takarmányozást, illetve a megfelelő vízhez és nyalósóhoz
való korlátlan és folyamatos hozzáférést. Utóbbiról a telepi munkanapló részét képező, nyalósó
nyilvántartást kell vezetni.
A támogatási kérelmeket rangsor állításával bírálják el, a támogatási kérelmek elbírálása során
többletpont kerül beszámításra, amennyiben a támogatást igénylő:
 az 5. melléklet szerinti felsőfokú vagy a 6. melléklet szerinti középfokú agrárvégzettséggel
rendelkezik;
 legkésőbb a kötelezettségvállalás kezdetétől ökológiai gazdálkodást folytat;
 elismert termelői szervezet tagsággal és/vagy elismert tenyésztőszervezet tagságával és/vagy
elismert termelői csoporti tagsággal rendelkezik (15. melléklet);
 fiatal mezőgazdasági termelő;
 a kiegészítő támogatások valamelyikének tekintetében vállalja a Felhívásban meghatározott
kötelezettséget;
 a 1305/2013/EU rendelet alapján elfogadott minőségrendszerekben vesz részt.
A támogatási kérelemhez mellékelni kell a pontozásához szükséges dokumentumokat.
A kötelezettségvállalási időszak kezdete 2019. január 1.
A projektek 2019. január 1. és 2021. december 31. között valósulnak meg. A 3 éves
kötelezettségvállalási időszak kifizetései évente valósíthatóak meg, jogvesztő határidővel.
A kifizetési kérelmet évente az egységes kérelem részeként kell elektronikusan, ügyfélkapun
keresztül benyújtani. A kifizetési kérelemben azon állategyedek egyedi azonosító számát kell
feltüntetni, amelyekkel a kifizetést igénylő vállalt tartási kötelezettségét teljesítette.
Az alaptámogatás esetén 48,1 eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év (~7,2 euró/egyed/év), a
kiegészítő támogatáshoz kapcsolódó többletvállalások esetén további 12 eurónak
(~1,8 euró/egyed/év) megfelelő forint kerülhet kifizetésre.
Kérjük, ha szükséges, keresse az ügyvezetést további információkért.
Budapest, 2018. november 22.
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