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Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

 

Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése 

VP4-4.4.2.1-16 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. december 20. 

napjától 2018. december 20. napig van lehetőség. 

 

A felhívás célja: 

Jelen felhívás célja a területi vízvisszatartás elősegítése, illetve a felszíni és a felszín alatti 

víztesteket érő terhelések, szennyezések csökkentése, megakadályozása, mind az 

éghajlatváltozással összefüggő problémák minimalizálása, mind a biodiverzitás 

megőrzésének, mind a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének biztosítása céljából. 

A jelen felhívás célcsoportjába azok az aktív mezőgazdasági termelők tartoznak, akiknek 

fejlesztési eredményei ökológiai, környezetvédelmi célokat szolgálnak. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-20 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke: 

A támogatás 90%-os támogatási intenzitású. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: (az „Önállóan 

támogatható tevékenységek” fejezet a.) pontja esetén): maximum 810 000 eurónak megfelelő 

forint összeg. 
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Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként: (az „Önállóan 

támogatható tevékenységek” fejezet b.) pontja esetén): maximum 810 000 eurónak megfelelő 

forint összeg. 

A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a támogatási kérelem 

benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül 

meghatározásra. 

Támogatást igénylők köre:  

Jelen felhívásra támogatási kérelmet azon aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, akik, 

vagy amelyek: 

 az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 50. § (1) 

bekezdés c) pontja értelmében átlátható szervezetnek minősülnek. Figyelemmel 

az Áht. 55. §-ban foglaltakra a Nemzeti Vagyonról rendelkező 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az Áht. törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50. §-a alapján a támogatást igénylő 

átláthatósági nyilatkozatot tesz az elektronikus felületen; 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, kérelemre nyilvántartásba vett 

besorolással, nyilvántartásba vetették magukat az MVH által vezetett ügyfél-

nyilvántartási rendszerben, valamint a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (1) 

bekezdése alapján bejelentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítését, valamint a (2) 

bekezdés alapján bejelentette fizetési számlaszámát, valamint annak devizanemét; 

 „A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek” pontban foglaltaknak 

megfelelnek; 

 az „Önállóan támogatható tevékenységek” a) pont vonatkozásában: akiknek a 

célterületbe bevonni kívánt területeik a MePAR-ban foglalt belvíz veszélyeztetett 

területek területi lehatárolásában érintettek; 

 az „Önállóan támogatható tevékenységek” b) pont esetében a beruházással 

érintett földrészlet vonatkozásában: 

o talajtani és talajmechanikai szakvélemény általi alátámasztással 

rendelkeznek, valamint  

o túlzott mennyiségű csapadék, vagy mederből kilépő víz által okozott 

vízkárra vonatkozó vízügyi igazolással rendelkeznek, melyet a területileg 

illetékes vízügyi igazgatási szerv állít ki. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 

lehetőség. 

Önállóan támogatható tevékenységek:  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

a) Területi vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények kialakítása, fejlesztése, a mélyfekvésű, 

vízvisszatartásra alkalmas területeken 

 Vízkormányzási művek kialakítása: vízelvezető árok, csatorna, átművelhető vápa 

kialakítása a vízvisszatartásra alkalmas terület felé. 

 Vízvisszatartást szolgáló műtárgy. 

 Vízvisszatartásra alkalmas terület kialakítása. 
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 Kisszelvényű, átművelhető lokalizációs töltés kialakítása. 

A felhívás jelen pontja magában foglalja a vízjogi engedélyköteles, illetve nem vízjogi 

engedélyköteles beruházásokat. 

b) Erózió elleni védelmet biztosító létesítmények kialakítása, fejlesztése 

 Terasz. 

 Sánc. 

 Padka. 

 Bakhát. 

 Rőzsefonat. 

 Talajfogó gát. 

 Gyepes gyűjtőárok. 

 Vízmosások feltöltése. 

A kialakított beruházások célja az eróziós károk megelőzése, csökkentése. 

A felsorolt beruházásokat a támogatást igénylő köteles az 1. sz. mellékletében foglalt szakmai 

követelményeknek megfelelően megvalósítani. 

Önerő: 

Ha a kedvezményezett természetes személy, vagy mikro-, kis- és középvállalkozás, az önerő 

rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkoznia kell, amelyben vállalja, hogy a projekt 

megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását. 

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból 

(pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe 

vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül. 

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek 

nyilatkozattal, majd legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előleg 

igénylést is) – a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás kivételével - az ÁÚF-

ben meghatározott módon és formában kell igazolnia. 

Az egyszeri elszámolók - természetes személy, vagy mikro-, kis- és középvállalkozás 

kivételével - nem kötelesek az ÁÚF-ben meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását  

igazolni, nekik az egyetlen – záró – kifizetési igénylés keretében az önerő tényleges kifizetését 

igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk. 

Előleg: 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a. 


