Iktatószám: NO/AVFO/58-2/2018.
Tárgy: Tájékoztatás
Tájékoztató
az
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 2018 évi tevékenységéről.
Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 2018. évi
strukturális megújulása.
A 2017. november 29. napján kihirdetésre került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló
328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 358/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet
mely 1. § (5) bekezdésének rendelkezése alapján „ a területi kezelésű kérelemkezelési,
helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a megyei kormányhivatal
illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed ki.”
4. § (1) bekezdésben foglaltak alapján „a feladat átvevője és a feladatellátás vonatkozásában
jogutód 2018. január 1-jétől b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által
Nógrád megyei illetékességgel ellátott területi kezelésű kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési,
megyei ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a Nógrád Megyei Kormányhivatal.
A rendelet módosítás következtében NMKH Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
dolgozói létszáma 22 főről 34 főre emelkedett, a főosztály strukturálisan átalakult. 2018.
január 01 –jétől a főosztályon három osztály működik.
2017 –ben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
kezelte a területalapú és közvetlen támogatási jogcímekkel kapcsolatos kérelmeket illetve a
2014-2020 programozási időszakban meghirdetett VP- s jogcímet.
A megyésítést követően külön váltak a VP-s jogcímek, melyeket a 2018. január 1.-jével felállt
Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztály kezel, 25 Nógrád megyét érintő
jogcímben.
A megyésítés során felmerülő feladatátadás zökkenőmentes végrehajtása és a folyamatos
ügyintézés biztosítása, valamint az irattárazási, selejtezési feladatok elvégzése érdekében
intézkedési terv készült. Az intézkedési terv alapján összesen 16 Nógrád megyét érintő
jogcímben vettünk át kérelmet, melyek további ügyintézését az új osztály végzi.
Az új Beruházási jogcímek tekintetében már 2017. december 19 – től elkezdődtek a
felkészítő képzések melyek jogcím specifikusan folytak, az új belépőket először alapképzés
majd jogcímenkénti képzés keretén belül készítette fel a Magyar Államkincstár .
A megyésítést követően teljes mértékben letisztultak a feladatok, átláthatóbb, folyamatosabb
ebből eredően gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést eredményezve.
Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
3100 Salgótarján, Bartók Béla út 17. Tel: (32) 814-532, Fax: (32) 814-521, e-mail: avfo@nograd.gov.hu

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály felépítése
A Főosztályon három osztály működik :
-

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
Helyszíni Ellenőrzési Osztály

A Főosztály főbb feladatai:
Kérelemkezelési feladatok körében :
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
által kezet jogcímek:
-

-

-

Egységes területalapú támogatás (SAPS) /2768 db, 75.350 ha.
EMGA zöldítési támogatás /2711 db
Anyatehén-tartás átmeneti nemzeti támogatás /268 db
EMGA termeléshez kötött közvetlen támogatások, kivéve az anyajuhtartás támogatás
(anyatehén-tartás támogatás /265 db, hízottbika-tartás támogatás /23 db, tejhasznú
tehéntartás támogatás /58 db, extenzív gyümölcstermesztés /78 db intenzív
gyümölcstermesztés /35 db, zöldségnövény termesztés /11 db, ipari zöldségnövény
termesztés /3 db, szemes fehérjenövény termesztés /21 db, szálas fehérjenövény
termesztés /375 db, ipari olajnövény termesztése /73 db, rizs termesztése, cukorrépa
termesztése);
fiatal mezőgazdasági termelők támogatása /226 db,
mezőgazdasági kistermelői támogatás /533 db,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtandó támogatás,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál
helyreállítására nyújtandó támogatás
az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapból
nyújtott
agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás /5 db,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi
intézkedésekhez nyújtandó támogatás
VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés /27 db,
VP-4-10.1.1.2.-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés /36 db,
VP4-11.1.-11.2.-15 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás
fenntartása /85 db,
VP5-8.4.1-16 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása
VP4-12.1.1-16 Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs
kifizetések /98 db,
VP4-12.2.1-16 Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések /26
db
VP4-13.2.1-16 Kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken
/64 db,
VP3-17.1.1-16 Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás /126 db,
VP3-14.1.1-16 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás /12 db,
VP4-10.2.1.1-15 A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának in situ megőrzése /41 db,
VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása
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-

-

VP4-4.4.1-16 Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások /6 db,
VP4-4.4.2.2-16 Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes
élőhely létrehozása, fejlesztése
VP4-10.2.1.2-17 Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, továbbá a genetikai
beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása /4 db,
VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések /20 db,
VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
VP5-8.3.1-17 Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése
VP5-8.5.1-17 Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének
növelését célzó beruházások.
a méhész gazdálkodók által igénybe vehető egyes méhészeti támogatások /310 db,
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtása /1 db.

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya által kezelt jogcímek:
-

2014-2020 programozási időszakban meghirdetett VP-s jogcímek vonatkozásában a
főosztály 553 db kérelem esetében folytat adminisztratív ellenőrzést 25 jogcímben,
továbbá folyamatos a kapcsolódó kifizetési kérelmek kezelése is

-

Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának
lehetőségével 12 db kérelem
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése 48 db kérelem
Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása 26 db kérelem
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 44 db
kérelem
A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 72 db kérelem
Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci
értékesítésére irányuló beruházások 8 db kérelem
Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló
beruházások támogatása 1 db kérelem
A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és
megvalósítása 9 db kérelem
HACS finanszírozás 4 db kérelem

-

Megyésítést követően kezelt VP-s jogcímek:
-

Állattartó telepek korszerűsítése 5 db kérelem
Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése 56 db kérelem
Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése 16 db kérelem
Sertéstartó telepek korszerűsítése 6 db kérelem
Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése 15 db kérelem
Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának
növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével 4 db kérelem
Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő
gombaházak - hűtőházak korszerűsítése 7 db kérelem
Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a
feldolgozásban 21 db kérelem
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 2 db kérelem
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése 26 db kérelem
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-

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés 91 db kérelem
Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése 23 db kérelem
Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások
támogatása 49 db kérelem
Baromfitartó telepek korszerűsítése 1 db kérelem
Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése 4 db kérelem
Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása 3 db kérelem
Helyszíni ellenőrzési feladatok körében:

Helyszíni Ellenőrzési Osztálya által kezelt jogcímek:
-

Területalapú és Közvetlen támogatási jogcímekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzési
feladatok
Az Európai Unió egyes belpiaci intézkedéseihez kapcsolódó helyszíni ellenőrzési
feladatok
VP helyszíni jogcímekkel kapcsolatos helyszíni ellenőrzési feladatok
Helyszíni ellenőrzési feladatok adatainak rögzítése IIER-ben

A 2018. évi területalapú ellenőrzési kampány keretében a helyszíni ellenőrök 2207 db
blokkot és 3963 db parcellát ellenőriztek. 13002 ha terület lemérésére, továbbá 649 ha terület
szemrevételezéses ellenőrzésre lett kijelölve. A kijelölt ügyfelek tábláinak mérésén túl további
táblák is lemérésre kerültek, így összesen 838 ügyfélnél történt helyszíni ellenőrzés és készült
helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv a területalapú ellenőrzésekkel kapcsolatban.
MePar ügyfél által indított változásvezetési kérelem miatt 261 ügyfél esetében történt
helyszíni mérés 1047 ha területen.
Termeléshez kötött támogatás ill. egyéb kiegészítő támogatás jogcímben kijelölt ügyfelek
száma:
- Szálas fehérje takarmány-növény termesztés támogatása – 94 ügyfél
- Szemes fehérje takarmány-növény termesztés támogatása – 3 ügyfél
- Ipari olajnövény termesztés támogatása – 12 ügyfél
- Ipari növénytermesztés támogatása – 1 ügyfél
- Zöldség növénytermesztés támogatása – 1 ügyfél
- Zöldítés – 25 ügyfél
- Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK 2,3) – 33 ügyfél
- Iskolatej program – 1 ügyfél
- Anyakecske tartás csekély összegű támogatása – 3 ügyfél
- Anyajuh tartás támogatása – 16 ügyfél
- Méz termelésének és forgalmazásának támogatása – 31 ügyfél
- Szarvasmarhatartás támogatása – 19 ügyfél
- HMKÁ felszín alatti vizek védelme – 3 ügyfél
- Kender THC – 1 ügyfél
- Működési programok támogatása - 1 ügyfél
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Továbbá EMVA ill. VP jogcímekben kijelölt ügyfelek:
-

VP THÉT – 2 ügyfél
VP NATURA 2000 – 18 ügyfél
EMVA Induló Fiatal Gazda Támogatás – 1 ügyfél
VP AKG – 26 ügyfél
VP ÖKO – 4 ügyfél
VP Tájékoztatási szolgáltatás – 3 ügyfél
VP Kertészet Gyógy- és fűszernövény termesztés – 2 ügyfél
VP - Kertészet – ültetvény – 2 ügyfél
VP - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése – 3 ügyfél
19.4 HACS működtetés (VP) – 5 ügyfél
EMVA-MgTE erdősítés – 2 ügyfél
VP - ÁTK-Trágyatárolás – 1 ügyfél
VP - Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése - 8 ügyfél
VP - Kertészet korszerűsítése - Kertészeti gépbeszerzés támogatása – 8 ügyfél
VP – Energiahatékonyság – 1 ügyfél
EMVA Erdei Közjóléti Létesítmények megvalósítása – 1 ügyfél
VP - Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci
értékesítésére irányuló beruházások - 1 ügyfél
VP Településkép - 2 ügyfél
VP Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése – 2 ügyfél
VP NTB Élőhelyfejlesztés – 4 ügyfél
VP ÉLIP – 1 ügyfél
VP LEADER HACS Együttműködés – 1 ügyfél
VP - Borászat termékfejlesztések és erőforrás-hatékonyságának támogatása – 1 ügyfél
VP - Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése – 1 ügyfél
EMVA Utóellenőrzés – 6 ügyfél
VP-NATURA 2000 erdő – 2 ügyfél
NVT Mezőgazdasági Területek Erdősítése – 1 ügyfél

A Főosztály eredményes 2018 évet zárt, 3212 ügyfélnek összesen 8.245.683.947 Ft
támogatási összeg került kifizetésre a fent nevezett jogcímekben.
Salgótarján, 2018. december 3.

Tisztelettel:

Nógrád Megyei
Kormányhivatal
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Bacsa Annamária
főosztályvezető
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