Keszthely, 2014. január 16.

agrárgazdaságért felelıs helyettes államtitkár
Vidékfejlesztési Minisztérium

Dr. Feldman Zsolt

Megújuló agrártámogatások, megújuló agrárkutatás
2014-ben

• A beruházások élénkülnek, 2013. I-III. negyedévében a nemzetgazdasági
beruházások volumene 3,1%-kal, a mezıgazdaságé 15,3%-kal bıvült, a
beruházások növekedésének 24%-át a mezıgazdaság adta.
• A foglalkoztatottak száma 2013. szeptember-novemberben 4 millió 12 ezer
fı volt, szemben a 2010 szeptember-novemberi 3 millió 828 ezer fıvel
(+184 ezer fı, +4,8%).
• A mezıgazdasági foglalkoztatottak száma 2013. július-szeptemberben
195,7 ezer fı, 2010 azonos idıszakában 178,3 ezer fı volt (+17,4 ezer fı,
+9,8%).
• Becslések szerint 2013-ban az export meghaladja a 8 milliárd eurót és
várhatóan megközelíti a 2012. évi rekordértéket (8,1 milliárd euró).

Helyzetkép
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• A SAPS és a különleges tej támogatás esetében október 16tól 50% elıleg kifizetését tervezzük 2014-ben is mintegy
157 milliárd forint értékben

• Termeléshez kötött különleges rizs támogatás: kerete 1,26
millió euró, fajlagos összege közel 400 euró/hektár lesz
• Termeléshez kötött különleges tej támogatás 2014. évi
kerete 43,3 millió euró, a fajlagos támogatás árfolyamtól
függıen 9 Ft/kg körül alakul

• SAPS területalapú támogatás 2014:
– 227 euró/hektár (kb. 68 000 Ft/hektár)

I. pilléres támogatások 1.

• Biztosítási díjtámogatás 2014. évi kerete 7,76 millió euró
• Elkülönített támogatások
cukor
41 010 000 euró
zöldség-gyümölcs 4 756 000 euró
bogyós gyümölcs
391 000 euró

• dohány szerkezetátalakítási program 2014. évi
kerete 23,3 millió euró

• Termeléstıl elválasztott
• zöldség, gyümölcs szerkezetátalakítási program
2014. évi kerete 8,65 millió euró

I. pilléres támogatások 2.
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A fıbb jogcímek keretösszegekkel az alábbiak:
– kiegészítı nemzeti támogatás 18,9 milliárd forint
– sertés állatjóléti támogatások 7,2 milliárd forint
– baromfi állatjóléti támogatások 4,8 milliárd forint
– állati hulla ártalmatlanításának támogatása 2,9 milliárd forint
– állatbetegségek megelızése 7,8 milliárd forint
– cukorrépa termelık nemzeti támogatása 1,98 milliárd forint
– agrárfinanszírozás, mezıgazdasági hitelek kamattámogatása 2,4
milliárd forint

Nemzeti agrártámogatások
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hízott bika
anyatehén
extenzifikációs szarvasmarha
anyajuh
anyajuh kiegészítı
tej
anyajuh de minimis
anyakecske de minimis

• A támogatási összegek a 2015. évi költségvetés függvényében
alakulnak. Várhatóan a fajlagos támogatás mértéke a 2013. évi
szint körül fog alakulni.

–
–
–
–
–
–
–
–

• Jogcímek:

Kiegészítı nemzeti támogatások
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Támogatási kérelmek benyújtási idıszaka
2014. évben
−április 1-jétıl április 30-ig;
−augusztus 1-jétıl augusztus 31-ig;
−november 15-étıl december 15-ig.
2014. évben
−március 1-jétıl március 31-ig;
−szeptember 1-jétıl szeptember 30-ig.
2015. évben január 1-jétıl január 31-ig.

2014. február 1. és február 28. között
A fiatal erdık állományneveléséhez nyújtandó támogatás
Kompenzációs támogatás kedvezıtlen adottságú területen
Az egységes területalapú támogatási kérelem keretében
gazdálkodók részére (KAT)
Natura 2000 gyepterületeken történı gazdálkodáshoz
Az egységes területalapú támogatási kérelem keretében
nyújtandó kompenzációs támogatás
Minden év május 1-jétıl június 30-ig
Agrárerdészeti rendszerek kialakítása
Natura 2000 erdıterületeken történı gazdálkodáshoz
Az egységes területalapú támogatási kérelem keretében
nyújtandó kompenzációs támogatás
2014. évben július 2. és július 31. között
Erdı-környezetvédelmi kifizetések
2014. évben június 9. és június 30. között
Erdészeti potenciál helyreállítása alintézkedés
Várhatóan 2014. év II. felében
Erdészeti káresemény megelızı intézkedések
Nem termelı beruházások erdıterületeken — Erdıszerkezet
2014. évben július 2. és július 31. között
átalakítás alintézkedés
Nem termelı beruházások erdıterületeken — erdei közjólétiAz újabb támogatási kérelem benyújtási idıszak megnyitása a 2013.
7
ıszi benyújtási idıszakban beérkezett kérelmek számától függ
létesítmények megvalósítása alintézkedés

Szakképzési támogatás

Szaktanácsadói szolgáltatások támogatása

Jogcím

II. Pilléres támogatások 2014.-ben megnyíló támogatási intézkedések

• Hazai jogszabályalkotás 2014. második félév.

• Az alkalmazni kívánt konstrukció hivatalos bejelentésének
határideje 2014. augusztus 1.

• Magyarországnak 2014. májusára kész modellel kell
rendelkeznie, hogy a bejelentési határidıt betarthassa.

• Uniós végrehajtási rendeletek megalkotása 2014. elsı félév.

• Politikai megállapodás a KAP új rendeleteirıl: végleges
jogszabály 2013. december 17.

KAP döntés: határidık - ütemezés
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•
•
•

+
•

•

Termeléshez kötött
támogatás
Természeti hátrányokkal
sújtott területek
támogatása

Tagállamok által választható
önkéntes elemek

• Zöldítés követelménye alól mentesül
• Kölcsönös megfeleltetés be nem tartása esetén közvetlen
támogatása nem szankcionálható

A kisgazdaságok számára kialakított egyszerősített támogatási rendszer

Tagállam számára önkéntes, a gazdák számára választható elem

VAGY

A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása

Alaptámogatás (BPS/SAPS)
„Zöld” komponens
Fiatal gazdálkodóknak
juttatott támogatás
Nemzeti tartalék

Minden tagállam számára
kötelezı elemek

A közvetlen támogatások új rendszere
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Tagállami nemzeti boríték (2015: 1,272 milliárd euró)
- Zöldítés
- Fiatal gazdák
- Termeléshez kötött
- Termeléshez kötött fehérje
- Kisgazdaságok
- Redisztribúció
Alaptámogatás

Megnevezés

A közvetlen támogatások új rendszere 2.
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• Fiatal gazdák támogatása: kötelezı, az éves pénzügyi boríték
2%-a lehet, de Magyarország várhatóan e címre a keret
mindössze 0,6%-át tudja allokálni (Az érintettek száma: közel
9000 fı)

• ökológiai célterület fenntartása

• állandó gyepterületek fenntartása

• terménydiverzifikáció

• Zöldítés: kötelezı, az éves pénzügyi keret 30%-át kell erre
fordítani

A közvetlen támogatások új rendszere 3.
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• Az e címen kifizetett támogatás nagymértékben befolyásolja a
maradványelven mőködı alaptámogatás összegét

• Egyösszegő támogatás, melynek mértéke minimum 1 ha
támogatásra jogosult terület után járó támogatás, maximum 1250
€/év/gazda

• Minden közvetlen kifizetést helyettesít

• Kisgazdaságok egyszerősített támogatása: önkéntes, a közvetlen
támogatási keretösszeg maximum 10%-a fordítható a jogcímre

A közvetlen támogatások új rendszere 4.

•Minden érintett 1250 €-ig annyi támogatást kap, amennyit a
normál rendszerben kapna

•1250 €/év támogatáshatárig mindenki automatikusan ebben az
egyszerősített rendszerben venne részt, hacsak nem nyilatkozik
ettıl eltérıen megadott határidıig

Tagállami döntés:

Kisgazdaságok egyszerősített támogatása (folyt.)

A közvetlen támogatások új rendszere 5.
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3 100

275

Munkabérek
figyelembevételével

• A kötelezı degresszivitás nincs hatással az alaptámogatás mértékére.

Az elvonás mértéke (1 000 euró)

Munkabérek
figyelembevétele nélkül

• 5%-os degresszivitás esetén az alábbi hatások várhatóak
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• Az elvont összegek az adott tagállamban vidékfejlesztés keretében innovációs
célokra felhasználhatóak (100%-os EU finanszírozás)

• Figyelembe vehetı a kifizetett munkabér és annak járulékai (gazdaságfehérítı
és foglalkoztatás ösztönzı hatású)

• Közvetlen kifizetések csökkentése (degresszivitás): kötelezı, az alaptámogatások
(BPS/SAPS) 150 ezer euró feletti összegére legalább 5%-os elvonást kell
alkalmazni

A közvetlen támogatások új rendszere 6.

Európai Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap
(EMVA)
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• A hét év alatt összesen mintegy 3.455 millió euró érkezik folyó áron
számolva a vidékfejlesztés keretében Magyarországra.
• A kevésbé fejlett régiók esetében 85%-os a társfinanszírozási arány, a
fejlett régiókban pedig 53%.
• A teljesítménytartalék mértéke 6%-ra nıtt.
• Fontos változás, hogy az ÁFA támogathatóvá vált abban az esetben, ha
a nemzeti jogszabályok alapján nem igényelhetı vissza.
• Az n+2 szabály (mely szerint az adott évre allokált forrást még a
következı két év alatt is fel lehet használni) n+3-ra változott, ennek
különösen a 2014-es átmeneti év allokációja esetén lesz jelentısége.

EMVA finanszírozása
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• a versenyképesség fokozása, a mez

• tudásátadás és innováció

Uniós vidékfejlesztési prioritások
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