Vemhes Kanca Támogatás
31/2020. AM rendelet
A pályázatra jogosultak köre:
• elismert tenyésztőszervezet tagja
• rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, tenyészetkóddal
• rendelkezik ügyfélkapuval
• olyan, elsődleges mezőgazdasági termelést végző vállalkozás (őstermelő, egyéni
vállalkozó, kis-, közepes és nagyvállalkozó, költségvetési szerv, állami tulajdonú
gazdasági társaság), amely NAV felé bejelentett tevékenységei között szerepel az alábbi
TEÁOR szám: 0143 Ló- és lóféle tenyésztése
• a törzskönyvben tartott kancáját 2020. január 1. és 2020. június 30. között eredményesen
vemhesíti
A tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők részére nyújtandó átmeneti támogatás
igénybevételének részletes feltételeit a 31/2020. AM rendelet szabályozza.
Ennek értelmében a támogatást mindazok az őstermelők, egyéni vállalkozók és gazdasági
társaságok vehetik igénybe, melyek a pályázati kiírásnak megfelelnek. Lényeges, hogy a
tevékenységi körök között szerepeljen a lótenyésztés a fenti TEÁOR számmal, de nem
szükséges, hogy fő tevékenység legyen. Ennek megléte ellenőrizhető az alábbi módon:
• Őstermelői adószámos magánszemélyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok
esetén ügyfélkapun keresztül → NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás →
Képviselt adózó beállítása → Saját adatok → Teljes tartalom (pdf)
• Őstermelők esetén az őstermelői igazolványhoz tartozó adatokat is ellenőrizni
kell! → NAK Őstermelői adatok lekérése
Amennyiben nem szerepel a lótenyésztés a tevékenységi körök között, és azt most
jelenti be a tenyésztő:
• tevékenységi kör módosítása a NAV-nál, személyes ügyintézéssel vagy ügyfélkapun
keresztül → NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás → Képviselt adózó
beállítása → Új nyomtatvány/bejelentés → Adat- és változásbejelentés →
Adószámkérés/vált. bejelentés → Tevékenységek → Egyéb vagy főtevékenység
hozzáadása: 014301 Ló, lóféle tenyésztése
• őstermelők esetén a módosítást az illetékes falugazdásznál is meg kell tenni

Támogatás mértéke:
80 000 Ft/vemhes kanca
Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 250 millió Forint keretösszeget, akkor a
rendelkezésre álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények között
egyenlő arányban kell felosztani.

Beadási időszak:
2020. július 28-augusztus 10.
Benyújtás menete:
A Magyar Államkincstár kérelemkitöltő felületén keresztül, ügyfélkapun keresztül.
Kötelező mellékletek:
a támogatás igénylője nevére (tartó vagy tulajdonos) kiállított, 2020. január 1. és június 30.
közötti dátumra szóló fedeztetési jegyzőkönyv másolati példánya (vemhesen vásárolt
kanca tulajdonosa nem jogosult kérelem beadására)
• állatorvos igazolása arról, hogy az adott kanca legalább 18 napos vemhes
Mellékelt dokumentum: Állatorvosi igazolás minta átmeneti támogatás igényléséhez
•

Kérjük, kitöltéskor fokozott figyelmet fordítsanak az alábbiakra:
olvasható kitöltés, lehetőleg nyomtatott nagybetűvel
a kérelmező neve és a fedeztetési jegyzőkönyvön szereplő tartó vagy tulajdonos neve
egyező legyen
• pontos ügyfél-azonosító
• lóútlevélből pontosan kimásolt teljes név
• lóútlevélből pontosan kimásolt lóútlevélszám (összesen 17 karakter szóközökkel együtt, pl.
HUN K MV170390000)
• fedeztetési jegyzőkönyv pontosan kimásolt sorszáma: 7 jegyű szám
• pontosan kitöltött dátum
• állatorvos aláírása és pecsétje
• Nyilatkozni kell arról is, hogy a kérelmező melyik fajta tenyésztési programját hajtja
végre. Egy tenyésztő több fajtába tartozó kancára is igényelhet, de egy kancára csak
egyszer igényelhető a támogatás. A fedeztetési jegyen az igénylő kell szerepeljen, mint
tartó vagy tulajdonos.
•
•

További fontos információk:
-

-

Jelen támogatás nincs összefüggésben a korábbi génmegőrzési támogatással, ezért nem csak
az őshonos fajták tenyésztői igényelhetik.
A kérelmező a pályázatot meghatalmazott útján is beadhatja. A meghatalmazás a 22/201.
(IV. 5. ) FM rendelet szerint történik, elektronikusan, ami azt jelenti, hogy mind a
kérelmezőnek, mind pedig a meghatalmazottnak rendelkeznie kell ügyfélkapuval. Azok a
kérelmezők, akiknek nincs ügyfélkapujuk, a falugazdász meghatalmazásával, rajta keresztül
pályázhatnak.
Amennyiben egy kérelmező több kancája közül valamely nem minősül mind jogos igénynek,
akkor a Magyar Államkincstár „részben helyt adó döntést” hoz, vagyis a jogos igényekre
kifizeti a támogatást, a jogtalanokra elutasítja a kifizetést.
(A tájékoztató a vonatkozó jogszabály, a Nóniusz Lótenyésztő Országos
Egyesület, a Kisbéri-félvér Lótenyésztő Országos Egyesület és az MLOSZ
anyaga alapján készült.)

