Új nyomtatványon igényelhető a tenyésztésszervezési támogatás a 2021-től
kezdődő támogatási időszakra
Tisztelt Tenyésztő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a 2021-től kezdődő költségvetési években is folytatódik a tenyésztésszervezés keretein belül végzett feladatok — az Európai Unió által jóváhagyott — nemzeti forrásból történő hatékony támogatása.
Ez a támogatási forma az elmúlt évtizedek során lehetővé tette, hogy az elismert tenyésztőszervezetek elérhető áron magas színvonalú törzskönyvezési, teljesítményvizsgálati (tejtermelés-ellenőrzés, küllemi bírálat),
tenyészértékbecslési szolgáltatásokat nyújtsanak tagjaik részére és sikeresen hajtsák végre a Nemzeti Tenyésztési Programjaikat.
Az előző támogatási időszak 2020. december 31-én véget ér, ezért szükségessé vált a korábbi nyilatkozatok és kérelmek megújítása.
A vonatkozó jogszabály (43/2014 (XII.29.)FM) alapján a Magyarországon elismert, egyesületi formában működő tenyésztőszervezetek támogatást igényelhetnek tagjaik számára nyújtott meghatározott szolgáltatások
után, ugyanakkor a nemzeti támogatásokra vonatkozó uniós szabályozás előírásai szerint a támogatások kedvezményezettjei csak kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) lehetnek.
Ez a támogatás közvetett módon jelenik meg a kedvezményezetteknél, az igényelt támogatás teljes
összegével csökkentett szolgáltatási díjak formájában. Nagyon fontos, hogy ez nem közvetlen pénzbeli
kifizetés, hiszen ezt a jogszabály nem teszi lehetővé, hanem a tenyésztésszervezés kereteiben végzett
tevékenységek költségeit hivatott csökkenteni.
A támogatott szolgáltatás igénybevételéhez előzetes kérelem szükséges, amelyben a kedvezményezett
nyilatkozik a támogatott tevékenység igénybevételéről. Ezt a formanyomtatványt előre kitöltve jelen levelemhez mellékeltük.
A nyilatkozatot az előző időszakban igénybe vett, illetve nyújtott szolgáltatásoknak megfelelően töltöttük ki a
rendszerünkben nyilvántartott adatok alapján. Kérjük, szíveskedjék ezeket ellenőrizni és az adatokban történő esetleges változást kérjük, hogy írásban jelezze Egyesületünk felé.
A rendelet támogatásokra vonatkozó pénzügyi/könyveléstechnikai része változatlan. Nem tartalmaz
közvetlen pénzbeli kifizetést a kedvezményezettek felé, hanem kizárólag a harmadik fél által nyújtott
szolgáltatási díjak összegét hivatott csökkenteni.
A támogatásokról a támogatási időszak zárásakor részletes kimutatást, tételes elszámolást készítünk a kedvezményezettek részére.

Segítség a kitöltéshez
Az 1. blokk tartalmazza a kérelmező adatait.
-

Feltüntettük a kedvezményezett nevét, lakhelyét/székhelyét és az ügyfél-azonosító számát.

-

Szíveskedjen megjelölni a vállalkozás minősítését az űrlap hátulján található meghatározások
alapján.

A 2. blokk a szolgáltatásra vonatkozó adatokat tartalmazza.
-

Az előző támogatási időszak során az Ön tenyészetében/állományában elvégzett szolgáltatásokat
nyújtó szervezetet (szervezeteket) soroltuk fel, amely az űrlapon szereplő szarvasmarha fajra (és értelemszerűen a holstein-fríz fajtára) vonatkozik.

-

Előzetesen megjelöltük azokat a tevékenységeket, amelyeket nyilvántartásaink szerint az Ön
állományában végeztünk/végeztettünk el, vagy amelyre jogosult lehet, illetve tenyészállataival a
Nemzeti Tenyésztési Program végrehajtásához adatot szolgáltat.

-

A szolgáltatás igénybevételének időszaka a rendelet hatálybalépése és hatályának vége közötti
időszakot jelenti, de természetesen bármely szolgáltatás írásban felmondható, illetve a támogatott
szolgáltatás egy új nyilatkozat kitöltésével (újra) igényelhető. A felmondást követően azonban az
adott tevékenységre további támogatás már nem igényelhető.

-

Felsoroltuk az ENAR nyilvántartás szerinti, az 1. blokkban megadott ügyfél-azonosítóhoz tartozó
állatállományok tenyészetkódját/-kódjait. Amennyiben időközben változások történtek, kérjük, hogy
azt jelezni — a megszűnt tenyészetet kihúzni, az új tenyészetkódot pedig beírni szíveskedjék.

A 3. blokk tartalmazza a nyilatkozatokat.
-

Kérjük, hogy elolvasás után a kérelmet dátummal ellátni, aláírni, majd postafordultával Egyesületünk címére vagy elektronikus formában az iroda@holstein.hu címre szíveskedjen visszaküldeni.
Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete
Budapest
Pf. 847.
1244

A visszaérkezett űrlapokat nyilvántartásba vesszük, majd a tenyésztési hatóság (NÉBIH) részére továbbítjuk.
Budapest, 2020. november 15.
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