A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználat váltás együttműködései
VP4-16.5.1-17
Kedvezményezettek
köre:

Támogatható
tevékenységek köre:

Erdőgazdálkodók és/vagy mezőgazdasági termelők által alkotott, legalább
5 tagú konzorciumok.
Megvalósítható három területen:
a) Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése c. program által lehatárolt árvízi
tározókhoz kapcsolódó tájgazdálkodási területek.
b) Ős-Dráva Program Célterületei.
c) Duna-Tisza-közti homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának
javítását szolgáló célterületek.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
I.
Tájgazdálkodási célú mintaprojektek vízvisszatartással és „zöld
pont” típusú tevékenységek megvalósításával.
II.
Tájgazdálkodási célú mintaprojektek vízvisszatartással és a
vízvisszatartást szolgáló beruházások megvalósításával.
Választható önállóan támogatható tevékenységek
I.
Tájgazdálkodási célú mintaprojektek vízvisszatartással és „zöld
pont” típusú tevékenységek megvalósításával. A 8. sz. melléklet
táblázatának III. Szántó, IV. Gyep, V. Ültetvény, VI. Nád, VII. Erdő,
VIII. Vizes élőhely kategóriái alatt meghatározott tevékenységek
közül legalább egy tevékenység megvalósítása kötelező.
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Nem támogatható
tevékenységek köre:

Ökológiai gazdálkodás folytatása
Területpihentetés, özönnövények
terjedésének megakadályozásával
Egyedi választott tevékenységek alapján
Ökológiai gazdálkodás folytatása
Egyedi, választott tevékenységek alapján
Ökológiai gazdálkodás folytatása
Egyedi, választott tevékenységek alapján
Valamennyi meghatározott tevékenységek
betartása esetén
Egyedi, választott tevékenységek alapján

Valamennyi meghatározott tevékenységek
betartása esetén
Nem támogatható olyan projekt, amely vízvisszatartást egyik évben sem
valósít meg (utolsó év végéig megvalósított beruházás).
Nem támogathatóak, az alábbi tevékenységek:
 a projekt tevékenységeihez közvetlenül nem kapcsolódó
beruházások,
 az együttműködések által már végzett, illetve folyamatban lévő
projektek,
 jelen pályázati felhívás keretében öntözésfejlesztés, melioráció
nem támogatható.

Határidők:

Szakmai, műszaki
tartalmi követelmények:

Támogatás mértéke,
intenzitása (előleg,
önerő):

Elszámolható költségek:

Benyújtás lehetséges az alábbi időpontokban:
 2017. június 1-30.
 2018. június 1 - július 2.
Kifizetési igénylés benyújtási időpontok:
 2018. június 1-július 2.
 2019. június 3július 1.
 2020. június 1-30.
 2021. június 1-30.
 2022. június 1-30.
 2023. június 1-30.
A felhívás 3.4. pontjában találhatóak kifejtve.
I. A projekttervezéssel és megvalósítással kapcsolatos elvárások
II. Az engedélyeztetéssel, hatósági igazolásokkal, nyilatkozatokkal
kapcsolatos elvárások
III. A projekt megvalósításával kapcsolatos elvárások
IV. Egyéb elvárások
V. Gazdálkodási Naplóval kapcsolatos kötelezettségek
VI. Specifikus előírások
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,0 milliárd Ft.
 Az együttműködés szervezése, működtetése esetében a támogatás
maximum 90%-os támogatási intenzitású, az igényelhető vissza
nem térítendő támogatás összege: maximum 25 000 eurónak
megfelelő forint összeg/projekt
 A felhívás 3.1.1.1. és 3.1.1.2. pontjaiban foglalt tevékenységek
esetén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege
maximum 80 000 eurónak megfelelő forintösszeg/projekt.
 A 3.1.1.1. II. 2) pontban foglalt nem termelő beruházási
tevékenységek esetén: a támogatás maximális intenzitása: 90%.
Előleg: Jelen felhívás keretében a 3.1.1.1/ II tevékenység (nem termelő
beruházás) esetében az igénybe vehető támogatási előleg maximális
mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.
Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az
igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell
rendelkeznie.
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők,
amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak,
szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A felhívás 5.3. fejezet 3.a) pontja alatt elszámolható költségek:
1. A projektelőkészítés költségei: SZÁMLÁVAL
2. A projekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment
költségek: SZÁMLÁVAL

Jogkövetkezmények:

A felhívás 5.3. fejezet 3.b) pontja alatt elszámolható költségek:
1. A beruházás közvetlen költségei: SZÁMLÁVAL
2. A beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatások közvetlen költségei:
SZÁMLÁVAL
Elállás szankció:

1. Ha a Kedvezményezett már nem felel meg a jogosultsági
feltételeknek
2. Ha a kedvezményezett a támogatói okirattal jóváhagyott
elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át nem teljesíti
3. Ha a kedvezményezett a támogatási kérelme alapján értékelt
tartalmi értékelési szempontok szerint vállalt valamely
kötelezettségnek nem tesz eleget, az nem valósul meg és ennek
eredményeképpen a jogosulatlanul szerzett pontok levonásával a
támogatáshoz szükséges minimálisan meghatározott pontszámot
nem éri el.
Százalékos szankció:
A felhívásban megtalálható táblázatban feltüntetettek alapján.

