Az ÚMVP Irányító Hatóságának 134/2011 (XII. 28.) közleménye
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet
módosításairól

Az Irányító Hatóság felhívja a Nemzeti Diverzifikációs Programmal érintett ügyfelek
szíves figyelmét, hogy a Magyar Közlönyben 2011. december 22-én megjelent az
egyes vidékfejlesztési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 140/2011.
(XII. 22.) VM rendelet, amely alapján — többek között — módosult a Nemzeti
Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet.
A módosítás értelmében azon ügyfeleknek, — akikkel az elsőfokú helyt adó vagy
részben helyt adó támogatási határozatot 2010. november 30-a után közölték — a
támogatott műveletet legkésőbb 2012. március 31-ig kell megvalósítaniuk. Ezen
ügyfelek az utolsó kifizetési kérelmüket 2012. április 01- 31. közötti időszakban
nyújthatják be Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
Szintén módosultak a beruházás megvalósulását igazoló engedélyekhez kapcsolódó
rendelkezések. Amennyiben a fent említett ügyfelek a művelet megvalósításához
szükséges jogerős hatósági engedéllyel nem rendelkeznek, de a megszerzésre
irányuló eljárást 2012. március 31-e előtt megindítják, és ezt az MVH felé az
illetékes, engedélyt kiállító hatóság tanúsítványával határidőn belül igazolják,
valamint a jogerős

engedélyt legkésőbb 2012. április 30-ig megküldik a

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak, úgy a művelet megvalósításához
szükséges jogerős hatósági engedély megszerzése tekintetében a megszabott
határidőt megtartottnak kell tekinteni.
Továbbá, a 2011. március 31-ig megvalósított műveletek esetében azon ügyfelek
(akikkel az elsőfokú támogatási határozatot 2010. november 30-a előtt közölték), akik
azért nem tudták megvalósítani a műveletüket, mert az ehhez szükséges jogerős
hatósági engedéllyel vagy engedélyekkel nem rendelkeztek a megszabott határidőig,
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a rendeletmódosítás következtében utólag, legkésőbb 2012. január 31-ig nyújthatják
be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak a jogerős engedélyüket,
ennélfogva a 2011. március 31-ei határidőt megtartottnak kell tekinteni.
Azonban, a jogerős engedélyeknek és az azok megszerzésére irányuló eljárások
megindítását igazoló dokumentumoknak a fent említett határidőkön túl történő
előterjesztése esetén igazolásnak helye nincs.
Módosításra szorult a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás szabályozása is,
ennélfogva azon ügyfelek, akik a közbeszerzés alátámasztott eredménye miatt a
jogerős támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének
90%-a alatt valósították, illetve valósítják meg a műveletet, nem sújthatók
szankcióval.
Az Irányító Hatóság egyúttal felhívja az ügyfelek szíves figyelmét, hogy további
információk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján a Nemzeti
Diverzifikációs Program kapcsán közétett közleményekben találhatóak.

Budapest, 2011. december 28.
Búsi Lajos
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