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71/2007. (VII. 27.) FVM RENDELET AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL AZ ÉVELŐ,

LÁGY SZÁRÚ

ENERGIAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL

A támogatás célja a mezőgazdasági területeken lágy szárú, évelő, újravetés, illetve újratelepítés nélkül legalább
5 évig energetikai alapanyag termelésre fenntartható tartható energianövények telepítésével: a) a nem élelmiszeripari növények termesztésére történő áttéréssel hozzájáruljon az élelmiszer termékpályák stabilizálásához;
b) alternatív, a termőhelyi adottságokhoz igazodó kultúraválasztási lehetőségek biztosítása; c) hozzájáruljon a
szélerózió, illetve belvíz elleni védekezéshez, a kedvezőtlen talajszerkezet javításához; d) az energetikai célú
biomassza biztosításával hozzájáruljon a megújuló energiaforrások elterjesztésére vonatkozó célok teljesítéséhez; e) hozzájáruljon a vidéki lakosság életszínvonalának javításához.
Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél), ha a beruházással
érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME). Ha az ügyfél induló
vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a
beruházás befejezését követő első lezárt teljes naptári évben e feltételeknek megfelel. A legkisebb támogatható
terület nagysága minimum 1 hektár.
A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 200 millió forint lehet.
A támogatás mértéke: a beruházás összes elszámolható kiadásának 40-60%-a.
Elszámolható kiadásnak minősül az ültetvénnyel kapcsolatban felmerült a) terület-előkészítés,
b) tápanyag-utánpótlás, c) szaporítóanyag-beszerzés és -tárolás, d) telepítés, e) a telepítéshez kapcsolódóan a
Vhr. 31. §-ában meghatározott szolgáltatások, az ott meghatározott mértékig, f) kerítés, térburkolat-kialakítás.
A támogatási kérelmet évente október 1-jétől november 2-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(MVH) lehet benyújtani.
72/2007. (VII. 27.) FVM

RENDELET

AZ

EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL

A

RÖVID

VÁGÁSFORDULÓJÚ FÁS SZÁRÚ ENERGIAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSÉHEZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES
FELTÉTELEIRŐL

A támogatás célja, hogy a mezőgazdasági területeken a fás szárú energiaültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: engedélyezési R.) 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott sarjaztatásos
fás szárú energiaültetvények telepítésével a) hozzájáruljon az élelmiszer-termékpályák stabilizálásához a nem
élelmiszeripari növények termesztésére történő áttéréssel; b) alternatív, a termőhelyi adottságokhoz igazodó kultúraválasztási lehetőséget biztosítson; c) mérsékelje a szél- és vízerózió, illetve belvizek okozta károkat; d) az
energetikai célú faanyag biztosításával hozzájáruljon a megújuló energiaforrások minél szélesebb körben való
használatának elterjesztéséhez; e) mérsékelje az erdészeti potenciál túlzott energetikai célú használatára irányuló nyomást; f) a betakarítási, telepítési műveletekkel foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a vidéken élő, alacsony képzettségű munkaerő részére; g) hozzájáruljon a vidéki lakosság életszínvonalának javításához.
Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél), ha a beruházással
érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME). Ha az ügyfél induló
vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a
beruházás befejezését követő első lezárt teljes naptári évben e feltételeknek megfelel. A legkisebb támogatható
terület nagysága minimum 1 hektár.
A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 200 millió forint lehet.
A támogatás mértéke: a beruházás összes elszámolható kiadásának 40-60%-a.
Elszámolható kiadásnak minősül az ültetvénnyel kapcsolatban felmerült a) terület-előkészítés,
b) tápanyag-utánpótlás, c) szaporítóanyag-beszerzés és -tárolás, d) telepítés, e) termőre fordulásig a telepítési
terv szerinti éves ápolás, f) telepítéshez kapcsolódóan a Vhr. 31. §-ában meghatározott szolgáltatások, az ott
meghatározott mértékig, g) kerítés, térburkolat-kialakítás.
A támogatási kérelmet évente október 1-jétől november 2-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(MVH) lehet benyújtani.
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75/2007. (VII. 27.) FVM RENDELET AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL ÜLTETVÉNYEK
KORSZERŰSÍTÉSÉHEZ, TELEPÍTÉSÉHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK RÉSZLETES FELTÉTELEIRŐL
A támogatás célja ültetvények telepítésével, meglévő ültetvények korszerűsítésével, a fajtaszerkezet javításával
a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése.
Támogatás igénybevételére jogosult a a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél), ha a) a gazdasági
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) szerinti 01.1., 01.3., növénytermelési, vegyes gazdálkodási tevékenységet végez, b) a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME). Ha az ügyfél
induló vállalkozás, akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első lezárt teljes naptári évben a b) pontban foglalt feltételeknek megfelel.
A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 100 millió forint lehet. E rendelet alapján a támogatásban részesülő területekre a kötelező termesztésben tartásig e jogcím keretében egy alkalommal vehető igénybe
támogatás. A támogatás mértéke: a beruházás összes elszámolható kiadásának 40-60%-a.
Elszámolható kiadásnak minősül a) terület-előkészítés (az 1. számú mellékletben felsorolt bizonyos fajok esetében a kivágás is), b) tápanyagfeltöltés, c) szaporítóanyag-beszerzés, d) telepítés, e) a beruházás befejezéséig
az éves ápolás (telepítési terv szerint), f) támberendezés létesítése, g) kerítés, térburkolat-kialakítás,
h) göngyöleg vásárlás.
A támogatási kérelmet évente, október 1-31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH).
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami
támogatási szempontú szabályairól szóló, 77/2007. (VII. 30.) számú rendelet az FVM honlapján érhető el.
78/2007. (VII. 30.) FVM

RENDELET AZ

EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL

A MEZŐGAZDASÁGI

ENERGIAFELHASZNÁLÁS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKBÓL TÖRTÉNŐ ELŐÁLLÍTÁSHOZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK RÉSZLETES
FELTÉTELEIRŐL

A támogatás célja a mezőgazdaságban a megújuló energiaforrások kiterjedt használatának elősegítése, valamint a termelők fosszilis energiafüggőségének mérséklése.
Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő és a termelői csoport (a továbbiakban együtt:
ügyfél). A mezőgazdasági termelő ügyfél a támogatást akkor veheti igénybe, ha a beruházással érintett mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME). Ha az ügyfél induló vállalkozás,
akkor a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első lezárt teljes gazdasági évben ez utóbbi feltételnek megfelel.
A támogatás összege évente és ügyfelenként legfeljebb 200 millió forint lehet. Nem mezőgazdasági beruházás
megvalósítása esetén a támogatás összege ügyfelenként 3 évente nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A támogatás mértéke: az elszámolható kiadások 50%-a.
Elszámolható kiadásnak minősül a) a Gépkatalógusban szereplő biomassza kazán beszerzése; b) a biomassza
kazán üzemeltetéséhez szorosan kapcsolódó és az előállított hőenergia szétosztását, tárolását szolgáló:
ba) vezérléstechnika, bb) csővezetékek és szerelvényei, bc) hőcserélő, keringtető, szivattyú, fűtőtest,
bd) puffer-, nyomáskiegyenlítő tartály, be) ventilátor, befúvó berendezés, bf) építéssel nem járó előtét tároló,
rugalmas falú tartály, tüzelőanyag-fogadó és -adagoló, bg) füstelvezető, kéményrendszer, füstgázszűrő,
bh) pernyeleválasztó, hamuleválasztó és -eltávolító beLeiratkozás a hírlevélről, észrevételek
szerzése; c) a Vhr. 31. §-ában meghatározott kiadások.
Amennyiben a jövőben nem szeretné
A támogatási kérelmet a) 2007. évben szeptember 17-től
a Pályázati Hírlevelet megkapni vagy
október 17-ig, b) 2008. évtől kezdődően évente április 1bármilyen észrevétele van, ezt jelezze e-mailben az
jétől május 2-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Himneuhauser@leader.co.hu címen.
vatalhoz (MVH) lehet benyújtani.
A fenti rendeletek teljes szövege a www.fvm.gov.hu weboldalon érhető el.
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