GYÜMÖLCSTERMESZTÉS TÁMOGATÁSA

A GYÜMÖLCSTERMESZTŐK A SAPS ÉS A ZÖLDÍTÉS MELLETT HEKTÁRONKÉNT KÜLÖN
TERMELÉSHEZ KÖTÖTT TÁMOGATÁST IGÉNYELHETNEK, AMELY 2015-TŐL EGY ÚJ ELEM
A TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN.

Ki jogosult a támogatásra?
Gyümölcsfélék termesztésének támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult,
aki vagy amely
a) a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 5. melléklete szerinti gyümölcsöt termeszti, és
b) a támogatási kérelemmel érintett ültetvénye eléri a rendelet 5. mellékletében meghatározott
telepítéskori, hektáronkénti minimális tőszámot,
c) az egységes kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló határidő utolsó napján az alábbi feltételek közül bármely kettőt teljesíti:
• az ültetvény a rendelet 5. mellékletében meghatározott életkort nem haladja meg,
• ix, telepített öntözés megléte,
• ültetvény esetében 85%-os tőszámbeállottság, és a feltételek teljesítéséről nyilatkozik.
A területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága a mezőgazdasági termelő megkeresésére, vagy a mezőgazdasági termelő kérelme alapján az MVH megkeresésére, a
megkereséstől számított kilencven napon belül az ültetvény telepítéskori tőszámára és a vállalt két
feltétel teljesüléséről hatósági bizonyítványt állít ki. A bizonyítványt a földművelésügyi igazgatóság
egyidejűleg megküldi a mezőgazdasági termelő és az MVH részére.
Fontos, hogy a támogatás csak azoknak a termelőknek kerül kiizetésre, ahol a szükséges három
feltétel teljesülését a Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság igazolja. A Földművelésügyi
Igazgatóság megkeresését legkésőbb tárgyév június 30-áig lehet megtenni.
A hektáronkénti minimális tőszám meghatározásánál a telepítési engedélyben meghatározott tőszámot kell igyelembe venni. Ha ez az adat nem áll rendelkezésre, akkor a rendelet szerinti hatósági bizonyítvány kiállításakor a területen meghatározó térállás szerint számított tőszámot kell használni.
Milyen gyümölcsfajok támogathatóak?
Földieper (szamóca), Piros ribiszke, Egyéb ribiszke, Piros ribiszke törzses oltvány, Málna, Piszke,
Piszke törzses oltvány, Szeder, Tüske nélküli szeder, Yosta (rikö), Homoktövis, Fekete bodza, Egyéb
bodza, Alma, Körte, Birs, Őszibarack, Nektarin, Sárgabarack, Meggy, Cseresznye, Szilva, Naspolya

Mekkora a minimum támogatható terület?
A termeléshez kötött gyümölcstámogatásra való jogosultság feltétele, hogy minimum 0,3 hektáron
folyjon e növények termesztése, azonban alapfeltétel, hogy a mezőgazdasági termelő tárgyév június
9-én rendelkezzen 1 hektár minimális SAPS jogosult területtel.
Mikor, és mi alapján kerül a támogatás kifizetésre?
A támogatás forintban kerül kiizetésre az ellenőrzések lezárása és a támogatás fajlagos mértékének meghatározása után, melynek határideje 2016. június 30-a.
Az átváltási árfolyam: az Európai Központi Bank által 2015. október 1-jét megelőzően megállapított
utolsó árfolyam.
Mekkora a rendelkezésre álló keret, a várható támogatás?
2015 és 2020 között gyümölcsfélék termelésének támogatására 97.94 millió euró áll rendelkezésre.
A várható adott évi támogatás mértéke függ a megállapított területek nagyságától és az átváltáskor
érvényes Ft/EUR árfolyamtól, ezért konkrét támogatási összeg nem adható meg.
Hogyan kell jelentkezni?
Termeléshez kötött támogatási kérelmét az egységes kérelem beadásával egyidejűlej kell megtenni.
A jogcímmel összefüggő fogalommagyarázat
ix, telepített öntözés: nem áttelepíthető, adott táblára, parcellára méretezett, szilárd burkolattal
ellátott nyomás, illetve szivattyú központhoz csatlakozó földalatti fő- és osztóvezetékek, felszíni vagy
felszín feletti, illetve lombkorona szintben rögzített szárnyvezetékek kiépítésével létrehozott, nem
kiegészítő öntözést biztosító öntözéses technológia;
tőszámbeállottság: a tárgyévben az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt területen a
termés hozatalára képes egyedek és a telepítési engedélyben meghatározott tőszám szerinti egyedek – telepítési engedély hiányában a területen meghatározó térállásra jellemző tőszám alapján
számított egyedek – aránya.
A tájékoztató a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet,
2015. április 10-én hatályos állapota alapján készült.
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