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Hogyan zajlik a pályázás?
• Felkészülés:
Az ügyfeleinknek át kell gondolniuk milyen tevékenységet folytatnának, ami
megfelel a pályázat előírásainak.
• Iratok beszerzése:
Oklevél hiteles másolat, MVH azonosító, Szakmai gyakorlat igazolás,
Lakcímkártya másolat.
• Szerződéskötés
Az előköltség és személyazonosság igazolása után szerződést írunk a
pályázatírói szolgáltatással kapcsolatban. Személyes egyeztetés ajánlott.
• Pályázatírás
Az üzleti terv elkészítése, ezzel kapcsolatos igényfelmérés és véglegesítés.
• Személyes konzultáció
Ahol már meg lehet tekinteni az elkészült pályázati anyagot.

Mikor számíthatunk a kifizetésére?
A pályázat benyújtásától 3 hónapra várható az elbírálás, amely után 1 hónap áll
rendelkezésre a támogatás lehívására. (Ehhez majd egyéni vállalkozást kell
alakítani)

Szükséges földterülettel rendelkeznem a pályázaton való
induláshoz?
Nem. Kizárólag mezőgazdasági végzettség szükséges a pályázaton való
indulásra.

Mikor kell egyéni vállalkozóvá válnom?
Csak sikeres pályázat esetén, a jóváhagyó határozat kézhezvételétől számítva 3
hónapon belül. Az egyéni vállalkozást innentől 5 éven át nem lehet
szüneteltetni.

Lehetek alkalmazott az 5 éves üzemeltetési időszakban?
Amennyiben vállalja, hogy főállású egyéni vállalkozóvá válik az üzemeltetési
időszak 3. vagy 4. évétől, mint főállású nem lehet alkalmazotti jogviszonyból
származó bevétele. (nem dolgozhat máshol, csak mint szolgáltató számlázhat)

Pályázhatnak, akik már vettek igénybe mezőgazdasági
támogatást?
Nem, kivéve a korábbi Fiatal Gazda támogatásokat.

Mi számít szakmai gyakorlatnak?
Eredeti munkaszerződés, vagy munkaviszony igazolás vagy a gazdaság
vezetőjének eredeti igazolása. Az utóbbi csak a következő
formanyomtatványon fogadható el: letöltés.

Hogyan néz ki egy felvásárlási szándéknyilatkozat?
Nincs formanyomtatvány erre. Formai követelmények:
Cím: „Felvásárlási szándéknyilatkozat”
kiállító vállalkozás neve, adószáma, címe, eredeti pecsétje és aláírása.
Pályázó neve, lakcíme.
Felvásárolni kívánt termék megnevezése.
Felvásárlás tervezett ideje/ időszaka.
Felvásárlás tervezett mennyisége.
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Van lehetőség a pályázatban vállaltak kiváltására,
módosítására?
Az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítésére van lehetőség, az
Eume szint tartása mellett. Így bármikor változtatni lehet a termelést
kertészetről állattenyésztésre, vagy ellenkezőleg.
Továbbá a lakhelyünket, fenntartva a vállaltakat: (1000 Fő alatti illetve
hátrányos helyzetű települések esetén, de a 30km –re tett vállalásunkat
továbbra is tartani kell)

Ha lesz alkalmazottam, plusz pont?
Igen, ha főállásban foglalkoztat az utolsó két évben főállásban (8óra). Nem
kötelező, de plusz pont jár érte. Foglalkoztatott személy lehet a közvetlen
rokonságából való is.

Mi történik, ha nem tartom be a vállaltakat
A támogatási összeg bizonyos százalékát kell ilyenkor visszafizetni.
• Ha az EUME szinttől több mint 20% -al eltér
• Ha a 4. és 5. évben a bevételektől több mint 40%-al eltér
• Nem foglalkoztatja a tervezett létszámot.
Részletes információkat ezzel kapcsolatban, a rendelet megjelenése után
küldünk a szerződött ügyfeleink részére.

Mi számít tanyának, mit lehet tenni?
Ha az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye – a támogatási kérelem főlapján
tett nyilatkozata alapján – tanyán van, de a földrészlet nem tanyaként vagy
majorként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban, akkor a támogatási
kérelemhez mellékelni kell a területileg illetékes önkormányzat jegyzője által
kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél életvitelszerű tartózkodási helye
gazdálkodásra alkalmas.

Hogyan tudom igazolni, hogy 1 éve hátrányos helyzetű
településen lakom?
A lakcímkártya másolatával.
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Amennyiben a lakcímkártya 1 éven belül került kiállításra, akkor a pályázathoz
csatolni kell a pályázó lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal vagy
kormányhivatal által kiállított eredeti lakcímigazolást, ami tartalmazza a
korábbi életvitelszerű tartózkodási helyét és annak kezdeti és végdátumát.

Mi történik, ha a működtetési időszak alatt gyerekem születik?
A csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási
segélyben részesülő ügyfél a gazdaság vezetésébe közreműködőt vonhat be. A
közreműködő bevonásának tényét teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni és az MVH felé jelenteni.

Nincs az Eume kalkulátorban a kívánt ágazat!
Az alábbi lista további segítséget nyújt a beazonosításban: Letöltés. Továbbá az
MVH –t e-mailben kérdezve kaphatunk biztos választ a következő e-mail címen:
ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu

Mi számít kertészetnek?
Az Eume kalkulátorban kertészeti ágazat körébe tartozik: D10, D14A,
D14B, D15, D16, D17, D23, D24, D34, E, G01A, G01C, G04A, G04B, G04C, G05,
G07, I02, SFH-kódok legalább egyikének megfelelő mezőgazdasági tevékenység.

Mit lehet tenni ha, nincs a listában a mezőgazdasági
végzettségem?
Ha a támogatás igénylője az 1. és 2. mellékletekben felsoroltaktól eltérő
szakképesítést szerzett, abban az esetben a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,
Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) által kiadott állásfoglalással kell
rendelkeznie a támogatási kérelem benyújtásakor arra vonatkozóan, hogy
szakképesítése megfeleltethető az 1. és 2. mellékletben szereplő
szakképesítések valamelyikének.

Nyelvvizsga hiányában nincs diplomám.
A felsőoktatási intézmény által kiadott igazoló dokumentummal kell
rendelkezzen, amely tanúsítja, hogy a támogatási kérelmet benyújtó személy a
2. mellékletben meghatározott szakon végzett képzések legalább egyikének
tekintetében sikeres záróvizsgát tett.
4

Milyen tevékenység támogatható?
Mezőgazdasági termelő tevékenység, vagyis a TEÁOR szerinti: 01.11–01.50 és
01.70 szakágazatba tartozó tevékenységek.

Hogyan működik az eume kalkulátor

Kikeressük a termeszteni vagy tenyészteni kívánt egységet, majd azonos sorban
megadjuk az adott évre vonatkozó tervezett mennyiséget. Mértékegység
szerint hektár/ db állat/ 100db állat szerinti alapon. Majd az entert ütve a
jobbra levő oszlopban megjelenik az erre vonatkozó Eume szint. A 40.000 Eurós
támogatáshoz 10 –es Eume szintet kell elérnünk a 4. üzemeltetési évre, azaz
2019-re. Állatoknál az egész év összes napjának éves átlagát kell venni. Tehát
10 szarvasmarha fél évig tartva 5 szarvasmarhának felel meg az adott évre.
A kalkulátor 4. évét kitöltve, a táblázat bal alsó sarkában leolvasható a kertészet
és állattenyésztés aránya a szántóföldi növénytermesztéshez képest!
(A képen látható esetben: 10 hektár Árpa 3,71 Eume szintet ér el.)
(Modernebb Ms. office programokban először engedélyezni kell a szerkesztést)
Ha bármi egyéb kérdése felmerül, nyugodtan kérdezzen!

Agrikonzult.hu
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