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Amennyiben a fiatal gazda jogi személy vezetőjeként és természetes személyként is jogosult támogatásra akkor miként veheti igénybe a támogatást?
Amennyiben a fiatal gazdálkodó természetes személyként és jogi személyként is jogosult felvenni a támogatást,
abban az esetben azon a jogcímen jár neki a támogatás, amelyik gazdálkodási módban korábban kezdte el a mezőgazdasági tevékenységét. Ha ez az időpont azonos, akkor természetes személyként jogosult felvenni a támogatást.

A területalapú közvetlen támogatások kiegészíthetőek fiatal gazdálkodóknak járó
kifizetéssel. Ez a támogatás nem azonos az EMVA körébe tartozó fiatal mezőgazdasági
termelők indulásához igényelhető támogatással.

Mekkora területre jár a kiegészítő támogatás?
A fiatal termelőknek járó kiegészítő támogatást legfeljebb 90 hektárra tudja igénybe venni.

Milyen mértékű a támogatás?
A fiatal gazda kiegészítő támogatás összege nagyjából 20 ezer Ft/hektár.

Ki jogosult a támogatásra?

Meddig lehet igénybe venni a kiegészítő támogatást?

Az nyújthat be támogatási igényt aki
• az első alaptámogatási kérelem (2015-től) benyújtásának évében nem idősebb 40 évesnél, és
• első alkalommal ad be egységes kérelmet, vagy
• az első kérelmét nem régebben, mint a tárgyévet megelőző négy éven belül nyújtotta be.

A támogatást az első egységes kérelem benyújtását követő legfeljebb 5 éven keresztül, de legfeljebb 2022 -ig, az
egységes kérelemben lehet igényelni. Az 5 éves jogosultsági időben le kell vonni az első egységes kérelem benyújtása óta eltelt éveket, még ha azoknak nem is mindegyikében történt egységes kérelem benyújtás.
A támogatás elnyerését követően a hátralévő jogosultsági időben akkor is jár a fiatal gazda támogatás, ha időközben betölti a 40. életévét. Amennyiben tehát Ön az előző évben jogosult volt fiatal gazda támogatásra az 5 évből
hátralévő jogosultsági idő végezetéig igényelheti ismét a fiatal gazda támogatás.

Csak természetes személy, vagy jogi személy is igényelheti ezt a támogatást?
Természetes személy, családi gazdaság tagja, valamint fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú
ellenőrzése alatt álló jogi személy is igényelheti ezt a kiegészítő támogatást.

Hogyan igényelni a fiatal gazda támogatást?
A fiatal gazda kiegészítő támogatást az egységes kérelemben kell igényelni minden évben, amíg jogosult rá.

Jogi személy esetén milyen feltételeknek kell megfelelni a támogatás igényléséhez?
Jogi személy akkor igényelheti a támogatást, ha a fiatal mezőgazdasági termelő vezető tisztségviselője a vállalatnak és az irányítási, valamint haszon és a pénzügyi kockázatok tekintetében történő döntési jogkört egyedül
gyakorolja a szavazati arányok többségével, vagy közösen más mezőgazdasági termelőkkel.
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