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Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás
VP3-5.1.1.2-17
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. március 14. napjától 2019. március 13.
napjáig van lehetőség.

A felhívás célja:
A szélsőséges időjárási jelenségek, jelen felhívás esetében a jégkár, évről-évre komoly
károkat okoznak a gabona-, olajnövény- és kertészeti termelésünk alakulásában, mely jelentős
hatással van az egész ágazat kibocsátására versenyképességére és jövőbeni eltartó
képességére.
Magyarországon a jégkár az egyik leggyakrabban előforduló káresemény. Az elmúlt években
a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer I. pillérében bejelentett károsodott terület közel
20%-át tette ki a jégkárral érintett terület. A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer csak a
jégkárok egy részét – a legalább 30%-os hozamcsökkenést okozó jégkárokat – kezeli, melybe
nem tartoznak bele a minőségi jégkárok és a vidéki népességet érő egyéb jégkárok, ezért a
jégeső által okozott kár jelentősége ennél lényegesen nagyobb. Országos szinten annál
hatékonyabb a jégeső-elhárítás, minél nagyobb összefüggő területet lefed, ugyanis a
rendszerbe be nem vont területről érkező zivatarfelhők elleni védekezés nehéz, ezekhez a
hatóanyag gyakran már későn érkezik. A jégeső-elhárító rendszer kialakításával a jégeső
előfordulásának gyakorisága, valamint a jégesőkben található jégszemcsék mérete és ez által
az általuk okozott kár mértéke csökkenthető.
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A már működő megoldásokat kiegészítő és az ezek hatékonyságát is növelő országos jégesőelhárító rendszer kiépítése valamennyi mezőgazdasági termelő érdekét szolgálja. Egy több
megyét lefedő rendszer létrehozása ugyanakkor jelentős koordinációt igényel, ezért ezen
intézkedés keretében gazdák összefogásával megvalósított vagy közjogi szerv által
végrehajtott beruházás támogatható.
A támogatott projektek várható száma: 4 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 1,8 milliárd Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a (KMR és nem
KMR régióban egyaránt).
Támogatást igénylők köre:
Jelen felhívás keretében kollektív beruházásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására
van lehetőség.
A felhívás keretében kollektív beruházásnak minősül:
a) A mezőgazdasági termelők egy csoportja által végrehajtott, a gazdák összefogásával
megvalósított beruházás.
A mezőgazdasági termelők egy csoportjának minősül a mezőgazdasági termelők
együttműködése, melynek jogi formája lehet termelői csoport, termelői értékesítő
szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, konzorcium,
valamint mezőgazdasági tevékenységet végző szociális szövetkezet.
b) A mezőgazdasági termelők érdekében közjogi szerv által végrehajtott projekt.
1. Mezőgazdasági termelők abban az esetben részesíthetők támogatásban,
amennyiben:
a) Igazolják, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre
vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben
mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel
rendelkeznek.
1. Az igazolás alapja a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének
egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt,
mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a
támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a
felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel
hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági
tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az
esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a
mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő
székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási
jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 7. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az
üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.
2. Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba
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vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat
szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt
üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell
az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a 8. számú melléklet szerinti állatfajok
esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei
kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes
lezárt üzleti év vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és
TIR-be a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek
figyelembe vételre.
b) Igazolják, hogy:
A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek
legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott. A mezőgazdasági
tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított
arányának kiszámítását a felhívás 11. számú mellékletében szereplő képlet
alkalmazásával kell elvégezni.
Jelen felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A jégesőkár megelőzésére szolgáló tevékenységek:
a) Jégeső-elhárító rendszer – például talajgenerátoros jégeső-elhárító megoldás –
kialakítása.
b) Meglévő jégeső-elhárító rendszer továbbfejlesztése vagy felújítása.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási
összeg 50 %-a.
Az előlegre vonatkozó részletes szabályokat az ÁÚF 8.2. pontja tartalmazza.
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