VP2-6.1.1-16
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás
1. Jogosultak köre:
I.
Természetes személy – egyéni vállalkozó
a. Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó, aki a mezőgazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként a
támogatási kérelem benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben
folytatja
b. benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves
c. Államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik
d. Benyújtásakor legalább 6 000, de legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési
potenciállal kizárólagosan rendelkezik
II.

Jogi személy
a. Főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet a támogatási kérelem
benyújtásától számított 12 hónapnál nem régebben folytat
b. A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője legfeljebb 12
hónapja folytat mezőgazdasági tevékenységet, mint főtevékenységet
egyéni
vállalkozóként
vagy
mezőgazdasági
tevékenységet
főtevékenységként végző jogi személy tulajdonosaként és ügyvezetőjeként
c. A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője benyújtásakor
legalább 18 és legfeljebb 40 éves
d. A jogi személy kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője államilag elismert
mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezik.
e. A támogatási kérelem benyújtásakor a jogi személy kizárólagosan legalább
6 000 STÉ értékű, a jogi személy és a jogi személy kizárólagos tulajdonosa
és ügyvezetője együttesen legfeljebb 25 000 STÉ értékű termelési
potenciállal rendelkezik (kapcsolt és partner vállalkozásokat is nézik)

2. Egyéb támogatási feltételek
kedvezményezett köteles a támogatói okirat kézbesítését követő naptól
számított, legfeljebb 9 hónapon belül megkezdeni az üzleti terv végrehajtását
kedvezményezett köteles a gazdaságot személyes közreműködéssel vezetni.
kedvezményezett köteles a mezőgazdasági tevékenység megkezdésétől
számított legkésőbb 18 hónapon belül megfelelni az 1307/2013/EU rendelet 9.
cikk szerinti aktív mezőgazdasági termelő előírásoknak.
működtetési időszak 3. évének január 1. napjától a természetes személy
kedvezményezett főállású egyéni vállalkozóvá válni (ha a 2. év január 1.
napjától válik akkor az többlet pont)
A támogatói okirat kézhezvételét követő 12 hónapon belül kifizetési kérelmet
benyújtani a támogatási összeg 75%-ára.

-

A támogatási kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági
feltételként előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési
időszak végéig

3. Nem részesülhet támogatásban:
- aki már részesült a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető
olyan támogatásban
- akivel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által indított végrehajtási
eljárás van folyamatban
- aki - támogatást igénylő természetes személy esetén - egyéni vállalkozói
jogviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál
régebben állami adóhatósághoz bejelentett tevékenységként 01.1, 01.2,
01.3, 01.4, 01.5 és 01.7 alágazatba tartozó mezőgazdasági tevékenységet
végzett
- aki a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (kódszáma: VP2-6.3.1-16)
című felhívás keretében támogatásban részesült.
- aki, vagy amely a jelen - VP VP2-6.1.1-16 kódszámú - felhívás keretében
már részesült támogatásban
4. Projekt benyújtása:
Kezdő időpont:
2017.03.01-től
Első elbírálási szakasz:
2017.03.31
5. Pontozásnál előnyt jelent (elsősorban a feldolgozó iparnak kedvez)
- Ökológiai gazdálkodást folytat - A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve
Hungária Öko Garancia Kft
- Minőségrendszerben való részvétel
- Megújuló energia kiépítése legalább a támogatási összeg 5 %-ig
- álltatenyésztés és/vagy kertészet az üzemmérten belül eléri az 50 vagy 80 %-ot
a 4. év végén
- igazolt
3
év
szakmai
gyakorlat
(őstermelői+betétlap+T101
nyomtatvány/munkaszerződés/munkáltatói igazolás)
- Önfoglalkoztatáson kívül munkavállaló alkalmazása a 2. év január 1. napjától
6. Támogatás összege:

40 000 euró

