Iktatószám:
Kedvezményezett neve:
Projekt címe:
Projekt azonosítószám:

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága mint Támogató
által ……………-én meghirdetett felhívása alapján a …………………, mint támogatást igénylő ……………én támogatási kérelmet nyújtott be.
Értesítem, hogy a Támogató a …........ azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A támogatás tárgya a Projekt Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és hazai központi
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
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A Kedvezményezett - a támogató döntése alapján a támogatási kérelemben rögzítettektől eltérően ………… Ft, azaz………. Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.
A támogatási kérelemmel elért összpontszám:……
A Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám: ………
A Projekt megvalósításának kezdete: ………
A Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam - ami a támogatási időszak egyben - a termelői
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csoport elismerésétől számított legfeljebb 5 év.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: év hó nap.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:… év … hó … nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.
A Támogatás intenzitása: …..
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Amennyiben releváns.
Az elismerés napja az elismerésről szóló határozat közléssel történő jogerőre emelkedésének napja. Az elismerési döntés
kézhezvételétől számított 5 éven belül van mód a támogatás kifizetésére.
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A támogatás éves részletekben kerül kifizetésre, úgy hogy a részletek intenzitása folyamatosan csökken
az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

Ha az elismert termelői csoportnak az elismerés éve előtti év vonatkozásában van éves beszámolója és
az értékesítés nettó árbevétele nagyobb, mint a termékcsoportra vonatkozó elismerési minimum
árbevétel, akkor a támogathatósági időszak 1 évvel csökken. Ilyen esetben a támogatás mértéke az első
és második évben az éves értékesített termelés 10%-a, harmadik évben 9%-a, negyedik évben 8%-a, de
maximálisan 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg/év.
Ha az elismert termelői csoportnak az elismerés éve előtti évet megelőző év vonatkozásában is van éves
beszámolója és az értékesítés nettó árbevétele nagyobb, mint a termékcsoportra vonatkozó elismerési
minimum árbevétel, akkor a támogathatósági időszaka további 1 évvel csökken. Ebben az esetben a
támogatás mértéke az első és második évben az éves értékesített termelés 10%-a, harmadik évben 9%a, de maximálisan 100 000 eurónak megfelelő forintösszeg/év.
Amennyiben a fent felsorolt feltételek teljesülnek, az elismerés évét megelőző minden további év
vonatkozásában a támogathatósági időszak további 1 évvel csökken.

A támogatási előleg összege és mértéke
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Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
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továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból
… Ft, azaz … forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL
L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű
(de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma … Ft), amely a jogcímrendelet 18-19.
§-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet a…. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
3
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Nem releváns.
Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő
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A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén az Általános Szerződési Feltételek c. dokumentum ( a
továbbiakban: ÁSZF) 7. pontjában, valamint a felhívás …. mellékletében szabályozottaknak megfelelően
kell eljárni az alábbiak szerint:
Jogkövetkezmények a felhívás 1. melléklete szerint
I.
 A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben:
a) a Kedvezményezett már nem felel meg a jogosultsági feltételeknek, kivéve, ha olyan jogosultsági
feltételről van szó, amelynek változása életszerű vagy a projekt megvalósítása érdekében be kell
következnie;
 A Támogató az ÁSZF 7.4.2 pontjában foglaltak mellett a jogosult a Szerződéstől elállni, az igényelt
támogatást teljes egészében vagy részben visszavonni amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget
valamely, a Vidékfejlesztési Programban foglalt kötelezettségvállalásoknak, így különösen:
1. amennyiben az ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett akár a
támogatási, akár a fenntartási időszak alatt nem felel meg a termelői csoportok elismeréséről
szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendeletnek.

II.
A Támogató az ÁSZF 7.4.2 pontjában foglaltak mellett szintén jogosult a Szerződéstől elállni, és az
igényelt támogatást teljes egészében vagy részben visszavonni amennyiben:





a támogatási időszak, illetve a fenntartási időszak alatt a kedvezményezett termelői csoport
elismerési okirata visszavonásra kerül;
amennyiben bizonyosságot nyer, hogy az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor az üzleti terv
első négy évére vállaltakat a kedvezményezett nem vagy nem megfelelően teljesítette,
amennyiben a teljes üzleti terv ellenőrzésekor bizonyosságot nyer, hogy az üzleti terv 5. évének
végrehajtása nem vagy nem megfelelően teljesült;
az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy a kedvezményezett termelői csoport kifizetési
kérelmében igényelt támogatási összeg több mint három százalékkal túllépi a jogosultsági
ellenőrzés alapján a kifizető ügynökség által megállapított összeget. Ebben az esetben a kifizető
ügynökség által megállapított összeg csökkentésre kerül. A csökkentés mértéke a fenti két
összeg különbözete.

III.
Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények
Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő alatt, vagy a projektmegvalósulás befejezését
követő, a fenntartási időszak alatti ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a Kedvezményezett a
tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a támogatás egy része
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített támogatási
összeg visszafizetésére:
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„A” oszlop

Tartalmi értékelési szempont

1.

2.

3.

4.

nem teljesül a legalább további egy fő
közös alkalmazott felvételére
vonatkozó vállalás a támogatói okirat
kézhezvételét követő 2 éven belül és
ezen egy fő közös alkalmazott
foglalkoztatása a támogathatósági
időszak végéig

nem teljesül az innovatív eljárások,
technológiák beszerzésére vonatkozó
vállalás

Valamennyi jogosulatlanul
igénybevett többletpont
után
visszafizetendő/kifizetésre
nem kerülő összeg

minden jogosulatlanul
igénybevett többletpont
után a kifizetési kérelmek
alapján évente
előzetesen számolt
támogatási összeg 2,5%a
minden jogosulatlanul
igénybevett többletpont
után a kifizetési kérelmek
alapján évente
előzetesen számolt
támogatási összeg1%-a

„B” oszlop
Amennyiben a
támogatási kérelemre
adott összpontszám a
jogosulatlanul
igénybevett többletpont
hiányában nem érte
volna el a Döntéselőkészítő Bizottság által
meghatározott
támogathatósági
határpontszámot, úgy a
visszafizetendő összeg
minden jogosulatlanul
igénybevett többletpont
után a kifizetési kérelmek
alapján évente
előzetesen számolt
támogatási összeg5%-a
minden jogosulatlanul
igénybevett többletpont
után a kifizetési kérelmek
alapján évente
előzetesen számolt
támogatási összeg2%-a

nem teljesül a képzések szervezésére
vagy a folyamatos tanácsadási
szolgáltatás nyújtására vonatkozó
vállalás

minden jogosulatlanul
igénybevett többletpont
után a kifizetési kérelmek
alapján évente
előzetesen számolt
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul
igénybevett többletpont
után a kifizetési kérelmek
alapján évente
előzetesen számolt
támogatási összeg 2%-a

nem teljesül az input ellátás és/vagy
logisztikai szolgáltatás nyújtására
vonatkozó vállalás

minden jogosulatlanul
igénybevett többletpont
után a kifizetési kérelmek
alapján évente
előzetesen számolt
támogatási összeg 1%-a

minden jogosulatlanul
igénybevett többletpont
után a kifizetési kérelmek
alapján évente
előzetesen számolt
támogatási összeg 2%-a

Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan
igénybevétel, úgy az „A” oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze kell vonni, mely
eredményezheti a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszám alá
csökkenést, mely esetben a „B” oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.
A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a … mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a …. mellékletben meghatározott
indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014.
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(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő az utolsó kifizetés évét követő 3. év végéig vállalja, hogy a projekt megfelel az
elismerés feltételeinek.
Amennyiben a fenntartási időszak során az elismerés visszavonásra kerül, úgy az elismerési rendelet
szerint a visszavonásról a Földművelésügyi Minisztérium értesíti a Magyar Államkincstárt.
Biztosítékadási kötelezettség
Biztosítékot a Kedvezményezett nem köteles nyújtani figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 83.
§ (1a) bekezdésében foglaltakra.
Indokolás
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……………..
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen,
annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az európai uniós források felhasználásáért felelős
miniszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba
ütközik.
A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a
kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet
költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg
köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott költségcsökkentéssel
kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.
Záró rendelkezések
A benyújtott támogatási kérelem értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást
köteles a támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános
Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy
az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, az Okirat és az ÁSZF
szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően a Projekt
megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az
ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a
Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását,
nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő
kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.
A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének XII. fejezete alapján történik.
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Csökkentett elszámolható összköltséggel, támogatási összeggel vagy támogatási alappal történő támogatás esetén a részletes indokolás és a
kifogás benyújtásának lehetőségét és módját tartalmazó tájékoztatás szerepeltetendő.
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A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki.
Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.
Az Okirathoz csatolt …… db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban
vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező
valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.
Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba. /
Jelen Okirat hatálybalépésnek napja az elfogadás, illetve a kifogás benyújtására nyitva álló határidő utolsó
napját követő nap, tekintettel arra, hogy az Okirat eltér a benyújtott támogatási kérelemtől, így a
támogatási jogviszony létrejöttének feltétele az Okirat kedvezményezett általi elfogadása. Elfogadásnak
tekinthető, ha a támogatói okirat kézbesítését vagy egyéb módon történő átvételét követően a
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kedvezményezett a kifogás benyújtására nyitva álló határidőben kifogást nem nyújt be.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék
A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró
harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.
Az Okirat … oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus
úton megküldésre.
Kelt: Budapest, 20.. …..
Támogató
név
beosztás
Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatóság

Mellékletek:
1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
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Megfelelő szerepeltetendő.
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3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
1. A támogatást igénylő rendelkezik a földművelésügyi miniszter, mint illetékes hatóság
elismerésével, vagyis a termelői csoport az elismerési rendelet szerint elismerésben
részesült.
2. A támogatási és a fenntartási időszak alatt a támogatást igénylőnek meg kell felelnie az elismerés
feltételeinek. A kifizető ügynökség - Földművelésügyi Minisztérium mellett - a támogatási
részletek kifizetését megelőzően ellenőrzi:
 a termelői taglétszámot;
 a termelői csoport elismerési rendelet szerinti tagi árbevételét;
 a KKV–nak való megfelelést.
Amennyiben a támogatási időszak során az elismerés visszavonásra kerül, úgy a visszavonásról az
FM értesíti a kifizető ügynökséget.
3. A támogatási időszak alatt a kedvezményezetteknek KKV-nak kell minősülnie.
4. A támogatást igénylő az utolsó támogatási egység kifizetésére az üzleti terv első 4 évének
megvalósításával szerez jogosultságot. Amennyiben azonban a teljes üzleti terv ellenőrzésekor
bizonyosságot nyer, hogy az 5. év végrehajtása nem vagy nem megfelelően teljesült, úgy az 1.
számú mellékletben foglalt szankció kerül alkalmazásra.
5. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.
05.) Kormányrendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.
6. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni.
7. A projektnek meg kell felelnie a felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című
dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
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