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A 2008. évi területalapú támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtásának eljárásáról, valamint az őstermelői igazolványok érvényesítéséről
Elektronikus kérelem benyújtás:
Az elmúlt évben a 200 hektár feletti
területen gazdálkodók nyújthatták be
elektronikus úton a földterülethez
kapcsolódó támogatások iránti kérelmeiket. Ez évben már a használt termőföld után támogatásra jogosult
valamennyi termelő benyújthatja elektronikus úton kérelmét. Ez megyénkben
mintegy 21 ezer termelőt jelent.
Az elektronikus benyújtás számtalan
előnnyel jár:
• Formailag pontos adatok: csak szám
kerülhet abba a mezőbe, ahová számot
várunk, illetve csak betű, ahová betűt
várunk. Amennyiben formailag hibás a
kérelem, akkor azt jelzi a szoftver és
nem engedi a kitöltött kérelmet véglegesíteni.
• Nincs
hiányzó
dokumentum:
Amennyiben pl. hiányzik egy berajzolt
parcella, vagy egy blokktérkép, akkor
azt jelzi a szoftver és nem engedi a
kitöltött kérelmet véglegesíteni.
• Lehetőség van a 2007-es blokktérkép letöltésére, amely megkönnyíti a
parcella megtalálását a 2008-as blokktérképen.
• Parcellarajz körvonalait automatikusan illeszteni lehet blokkhatárhoz,
vagy a nem támogatható terület határvonalához, ezzel felgyorsítható a rajzolás folyamata.
• A berajzolt parcella területét kijelzi a
szoftver, amely adott esetben jelezheti,
hogy a parcella berajzolt területe eltér
az igényelt (számmal beírt) területtől.
Ezzel ki lehet küszöbölni a téves
adatmegadásból fakadó túligénylést.
• Az elektronikus – Ügyfélkapun
keresztül történő – benyújtás előnye,
hogy kiküszöböli a postai kézbesítés
során történő kérelem elvesztés kockázatát.
• Az interneten keresztül az MVH
elektronikus kérelem portál állandóan
elérhető segítséget nyújt a kitöltésben:
megtalálhatók rajta a felmerülő kérdésekre adott válaszok, a benyújtást
segítő dokumentumok, illetve az aktuális információk.
• Az MVH az elektronikus kérelembenyújtásban résztvevő ügyfelek számára 24 órás Ügyfélszolgálatot üzemeltet.

Elektronikus úton a termelők a következő támogatásokra nyújthatják be
most egyidejűleg kérelmeiket:
• egységes területalapú támogatás,
• egységes területalapú támogatáshoz
kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás,
• agrár-környezetgazdálkodási támogatás,
• az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági
területek erdősítéséhez nyújtandó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007.
(VIII. 17.) FVM rendelet alapján
nyújtandó támogatás,
• Kedvezőtlen Adottságú Területeken
történő gazdálkodáshoz nyújtandó
kompenzációs támogatás,
• Natura 2000 gyepterületeken történő
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás,
• rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítésének támogatása,
• évelő lágyszárú energiaültetvények
telepítésének támogatása.
A termelők elektronikus úton kérelmeiket benyújthatják:
- Önállóan, saját ügyfélkapun keresztül
- Külső tanácsadó segítségével (pl. a
könyvelőjükkel)
- A falugazdász illetve agrárkamarai
tanácsadó segítségével
Természetesen a lehetőség most is
adott hagyományosan, papíralapon
történő benyújtásra, de mi mindenképpen az elektronikus megoldást javasoljuk annak előnyei miatt.
Az eljárás menete:
Első körben a termelőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy milyen módon
kívánják kérelmeiket benyújtani. Ez
azért szükséges, mert ha elektronikus
utat választ, akkor számára vagy a
tanácsadója számára hozzáférési lehetőséget kell biztosítani a kérelemprogramhoz, illetve papíralapú benyújtás választása esetén ki kell nyomtatni
az ún. megszemélyesített kérelemcsomagot. Gyakorlatilag ezeknek a nyilatkozatoknak a megtétele kezdődött
el a tegnapi nappal, melyhez találkozniuk kell a termelőknek a falugazdá-

szukkal, vagy kamarai tanácsadójukkal. Ezen a találkozón a termelők kapnak egy részletes tájékoztatót az elektronikus benyújtással kapcsolatban,
illetve írásban meg kell tegyék a nyilatkozatukat a választott benyújtási
módról. Ennek érdekében az ügyfelek
(termelők) minél előbb keressék fel
falugazdászukat, kamarai tanácsadójukat. Az eljárás menetének megismertetésére csoportos tájékoztatókat szervezünk. Javasoljuk, hogy minden támogatást igényelni szándékozó termelő
ezekre a tájékoztatókra jöjjön el.
A második körben a kérelmek elkészítését kell elvégezni. Ennek a végső
határideje: május 15. Mivel újszerű
feladatot kell a termelőknek és hivatalainknak megoldani, ezért nagy a kockázat benne. Ennek csökkentése érdekében minden, kérelmét a falugazdász,
vagy kamarai tanácsadó segítségével
benyújtani szándékozó termelő konkrét
időpontot fog kapni, amikor mennie
kell ügyét intézni. A sikeres kérelem
benyújtása érdekében nagyon fontos
ezeknek az ütemezéseknek a pontos
betartása. Így talán a sorban állás is
csökkenthető lesz.
A fenti feladat megoldásában a termelők mellett teljes együttműködésben
részt vesz az MVH Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége, a Hajdú-Bihar
Megyei Területi Agrárkamara és a
Hajdú-Bihar Megyei MgSzH.
Őstermelői igazolványok érvényesítése
Az elektronikus támogatási kérelmek
elkészítését tovább nehezíti, hogy a
hosszú évek gyakorlatától eltérően
eddig Megyénkben az őstermelőknek
alig 20%-a érvényesítette meg 2008.
évre az őstermelői igazolványát. A
határidő ismert, március 20.-ig lehet
egész évre visszamenőlegesen megérvényesíteni az igazolványt. Aki később
megy, az már csak attól a naptól tudja
megérvényesíteni igazolványát, amikor
a falugazdászát megkeresi ezzel az
üggyel. Ezért fontos, hogy még a támogatási kérelmek elkészítése előtt, a
következő napokban aki csak teheti,
keresse fel ezzel az üggyel is falugazdászát.
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