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•
•

VP4-11.1.-11.2.-18 (ÖKO 2018) számú „Ökológiai gazdálkodásra való áttérés,
ökológiai gazdálkodás fenntartásának támogatása” című pályázati felhívások célja
az ökológiai gazdálkodás előírásainak betartásával járó többletköltség kompenzációja
a gazdálkodók számára.

•
•

•

Ki jogosult a támogatásra?

Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont KET-nek szerepelnie kell valamely ökológiai tanúsítószervezet
nyilvántartásában a teljes kötelezettségvállalási időszakban.
Be kell tartani a Kölcsönös Megfeleltetés előírásait, valamint a növényvédőszer-használatra vonatkozó
minimumkövetelményeket.
A gazdálkodási napló naprakész vezetése. Web GN benyújtás, a tárgyévet követő január 1. és január 31. között
a NÉBIH felé.
A kizárólag áttérési támogatásban részt vevő támogatást igénylő köteles a támogatói okirat
hatálybalépését követően, de legkésőbb a kötelezettségvállalási idő vége előtt ökológiai gazdálkodásiképzésen
részt venni (Nem természetes személy igénylő esetén a vezető tisztségviselőnek, képzésre kijelölt alkalmazottnak vagy tagnak, családi gazdaság esetében a családi gazdaság vezetőjének vagy a családi gazdaság tagjának
kell a képzésen részt vennie).
A minimális állatsűrűség értéke – a korábbi 0,3 ÁE/ha/év értékről – 0,2 ÁE/ha/év értékre csökkent.
Gyepgazdálkodás esetén elvárt 0,2 ÁE/ha/év állatsűrűségi minimum a 2022. évtől hatályos.

Mikor és mi alapján történik az ellenőrzés?

Azok a mezőgazdasági termelők, akik legalább a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt az ökológiai
gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodást folytatnak szántó-, gyep-, illetve ültetvény földhasználati kategóriába tartozó területeken. Az átállási időszakok szántóföldi és gyep földhasználati kategória
esetében 2 egymást követő év, ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év. Az átállási
időszakok meghosszabbítása nem lehetséges.

Az adott évi egységes kérelem, vonatkozó rendelkezései alapján évente történnek adminisztratív és fizikai ellenőrzések. A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítésének vonatkozásában az ellenőrzéseket
a Magyar Államkincstár végzi, amelybe külön jogszabály, illetve megállapodás alapján más szervezeteket is bevonhat.

Mekkora a minimum támogatható terület?

Hogyan kell a kifizetési igényt benyújtani?

Minimum 1 hektár, azzal a megkötéssel, hogy a legkisebb táblaméret eléri legalább a 0,25 hektárt.

A kifizetési igényeket az adott évi egységes kérelemben kell benyújtani.

Mi a támogatás feltétele?
A gazdálkodó a kötelezettségvállalás első napjától kezdve az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak
megfelelően gazdálkodik a támogatásba bevitt területein.
• A támogatást igénylő a Kötelezettségvállalással Érintett Területre (KET-re) vonatkozóan a kötelezettségvállalás teljes időtartama alatt vállalja, hogy az adott év minden napjára vonatkozóan ökológiai tanúsító szervezettel kötött érvényes és 2019.január 1-jétől hatályos tanúsítási szerződéssel rendelkezik.
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