VPAKG2015/VPÖKO2015 hosszabbításhoz kapcsolódó általános összefoglaló

A támogatások folyamatosságának biztosítása érdekében módosításra kerültek a VPAKG2015
és VPÖKO 2015 támogatások pályázati felhívásai. A módosítás mindkét esetben lehetőséget
biztosít a programban részt vevőknek arra, hogy meghosszabbítsák a kötelezettségvállalási
időszakot 1 évvel, azaz 2021. december 31-ig. A kötelezettségvállalási időszak
meghosszabbítását a kedvezményezettek a Kincstár által közzétett elektronikus nyomtatvány
ügyfélkapus azonosítással történő benyújtásával kérelmezhetik.
1. Ki kérelmezheti a kötelezettségvállalási időszak hosszabbítását?
•

aki hatályos Támogatói Okirattal rendelkező (TO)

•

az első 5 év valamelyik évére (2016-2020) vonatkozó, a kérelembenyújtási időszakig
el nem bírált kötelezettség átadás-átvételi kérelemmel rendelkező átvevő kérelmező

•

elhunyt kedvezményezett, esetén, ha még nincs nyilvántartásba vett vélelmezett
örökös, akkor az elhunyt nevében a vélelmezett örökös

•

elhunyt kedvezményezett esetén, ha már van nyilvántartásba vett örökös, és a 6. év
(2021) vonatkozásában kérelmezték a kötelezettség átvételét, akkor az elhunyt
nevében az örökös

2. Mire vonatkozik a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása?
•

az eredeti kötelezettség vállalási időszak (2016-2020) valamennyi ellenőrzésének
végrehajtását követően a TO-ban szereplő, összes támogatott Kötelezettségvállalással
érintett Egybefüggő Területre (a továbbiakban: KET)

•

átvételi kérelemmel rendelkező támogatást igénylő esetén valamennyi, az átvételi
kérelemben megjelölt KET-re

3. Fontosabb határidők a kérelem benyújtásra és visszavonásra
•

Hosszabbítási kérelem benyújtási időszaka:2020. november 23. –2020. december 20.

•

A benyújtott hosszabbítási kérelem visszavonásának határideje: 2021. január 15.

•

A hosszabbítással összefüggő részleges visszavonási kérelmek benyújtási határideje:
2021. január 15.

•

A hosszabbítási időszakra (6. évre) vonatkozó kötelezettség átadás-átvételi kérelem
benyújtási határideje:2020. december 31.

A hosszabbításra vonatkozó kérelem kizárólag a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon, az
„Elektronikus ügyintézés” menüpontban elérhető elektronikus nyomtatvány ügyfélkapus
azonosítással történő beküldésével nyújtható be.
A benyújtási határidők jogvesztő hatályúak, hiánypótlásra nincs lehetőség!
Hosszabbításra vonatkozó kérelem teljes visszavonása
Amennyiben a már benyújtott kérelmet vissza szeretnék vonni, úgy ezt papír alapú
nyomtatvány segítségével, ügyfélkapun keresztül tehető meg 2021. január 15-ig.
A visszavonási kérelem kizárólag szkennelve, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon, az
„Elektronikus ügyintézés / Általános ügyintézés / Támogatáshoz kapcsolódó iratok
elektronikus beküldése” menüponton keresztül nyújtható be.
Hosszabbítással összefüggő részleges visszavonási kérelem benyújtás szabálya
A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának kérelmezése valamennyi támogatott
KET-re vonatkozik. Amennyiben a támogatásban részt vevő rendelkezik olyan KET-tel,
amelyre nem tudja vállalni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását, akkor
kérelmezheti ezen KET teljes visszavonását.
Főbb szabályok
1. Csak KET szinten lehet kérelmezni a visszavonást. Ha kérelmezték a kötelezettségvállalási
időszak hosszabbítását, de mégsem tudja vállalni egyetlen egy KET vonatkozásában sem a
hosszabbítást, akkor lehetőség van a hosszabbításra irányuló kérelem visszavonására.
2. Csak teljes KET-et lehet visszavonni. Egy adott KET részleges visszavonására nincs
lehetőség.
3. A visszavonás a hosszabbítási időszakra vonatkozik, azaz a visszavonás vonatkozási éve
2021.
4. A visszavont KET-ek alapján az első 5 évre kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak, így a visszavont területek után nem keletkezik visszafizetési
kötelezettség.
5. A visszavonás után megmaradt területeknek el kell érnie a támogatási jogosultsághoz
szükséges minimális területnagyságot (1 ha).
6. Csak 2020. november 23. és 2021. január 15. között lehet benyújtani hosszabbítással
kapcsolatos részleges, KET szintű visszavonási kérelmet.

A 112/2020 Kincstári közlemény tartalmazza még az alábbiakat, amely segítséget nyújthat a
beadás során:
•

hosszabbítási időszakra vonatkozó fontosabb szabályváltozások (1.sz. melléklet,
melynek tartalmáról már korábban ismertetést adtunk közre)

•

a kérelem benyújtásához használandó kézikönyv (2. sz melléklet)

•

hosszabbítási kérelem visszavonásának formanyomtatványa (3 .sz melléklet)

•

hosszabbítással kapcsolatos KET szintű visszavonási kérelem benyújtásáról szóló
tájékoztató (4.sz. melléklet)

Amennyiben a gazdálkodó nem kíván élni a hosszabbítás lehetőségével, abban az esetben nem
kell ezt külön jeleznie. Aki nem nyújt be kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására
irányuló kérelmet, annak 2020. december 31-én lejár a kötelezettségvállalási időszaka.
Korábbi híreink az alábbi linken érhetők el.
https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/102844-beadhato-a-vp-oko2015-palyazat-meghosszabbitasahoz-kapcsolodo-nyilatkozat ;
https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kornyezetgazdalkodas/102838-megjelent-a-vp-akg2015-palyazati-felhivas-modositasa
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