mezőgazdasági területhasználók és/vagy hivatalos
állattartók a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően. A 10es intézkedéshez nem szükséges az aktív gazda
igazolása.
Abban az esetben, amikor a gyepterületet egy állattartó
egyesület veszi koncesszióba/bérbe, a támogatási
kedvezményezettek:
a) azok az egyesületi tagok, akik az állatlefedést
biztosítják. Az egyes tagok területének kiszámítása
arányos az egyes tagok egyedi számosállat hektáronkénti
lefedettségének értékével, amellyel legalább 0,3
számosállat/hektár minimális állományt legeltetnek, az
egységes támogatási kérelem benyújtásának napján az
egyesület által koncesszióba/bérbe vett földterületen.
b) az állattartó
egyesület, amely mezőgazdasági
tevékenységet folytat a koncesszióba/bérbe vett területen,
biztosítva a minimális 0,3 számosállat hektáronkénti
lefedettséget az állattartó egyesület farmjába bejegyzett
állatokkal.
A bérbeadó nem jogosult területalapú/állat támogatásra az
általa bérbe adott területekre.
KÖTELEZETTSÉGEK
● Be kell legyen jegyezve a Mezőgazdasági Intervenciós
és Kifizetési Ügynökség nyilvántartásába
● Egyetlen, egységes támogatási kérelmet kell benyújtani
a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség
azon helyi/megyei központjánál ahova tartozik
● Aktív gazda bizonyítása
● Az összes terület (kultúra) és/vagy állatlétszám helyes
nyilatkozata
● Megfelelően kell beazonosítani illetve behatárolni
minden használt mezőgazdasági parcellát
● Szükség esetén jelentkezni kell a Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnél a kért
dokumentumokkal (a támogatási kérés benyújtása után).
● Be kell tartani a kölcsönös megfeleltetés szabályait
(GAEC és SMR) a gazdaság egész területén. Ezen
szabályok valamelyikének is a be nem tartása, a
támogatás mértékének csökkenését vonja maga után,
annak súlyossága, nagysága és megismétlődése alapján
● Lehetővé kell tenni a Mezőgazdasági Kifizetési és
intervenciós Ügynökség, illetve az erre jogosult szervek
számára az ellenőrzések elvégzését. A fenti
kötelezettségek megszegése a támogatás elvesztésével
járhat!
SZÜKSÉGES IRATOK
● Személyi igazolvány/útlevél másolata
● Aktív bankszámla igazolása

● Jogi személyeknek – szervezeti formát igazoló
dokumentum, adóügyi nyilvántartásba vétel és az
ügyvezető kinevezését igazoló okiratok, adott esetben,
eredetiben
● Földhasználati jogosultságot bizonyító dokumentumok,
beleértve az ökológiai jelentőségű területeket (ZIE) is,
valamint a nyilatkozott állatokat igazoló dokumentumok;
● A 11. intézkedés kedvezményezettjeinek az egységes
kérelem leadásakor, vagy a kérésleadás határideje
lejártáig csatolniuk kell az ellenőrző szerv és a
kedvezményezett között megkötött szerződés egy
példányát, a kedvezményezett nyilvántartásbavételének
egy példányát az ökológiai gazdálkodásról és a parcellák
nyilvántartásáról az 1253/2013 miniszteri rendelet 1-es
Melléklete alapján, az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel.. Ezeket láttamoztatni kell a Megyei
Mezőgazdasági Igazgatósággal és érvényes kell legyen az
adott évre.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
Bd. Carol I nr. 17, sector 2, București

AZ EREDMÉNYES MEZŐGAZDASÁGHOZ
AZ ÚT AZ APIA-N KERESZTÜL VEZET
TEGYE LE AZ EGYSÉGES KIFIZETÉSI
KÉRELMÉT 2018-BAN IS!

A dokumentumok jogszerűségére és érvényességére
vonatkozó felelősség a mezőgazdasági termelő és / vagy a
dokumentumok kiállítását végző hatóság feladata.
A feltételek és kötelezettségek megszegése szankciókat
von maga után, súlyosabb esetekben a támogatás teljes
megvonásais lehetséges!
Az európai és nemzetközi normáknak megfelelően,
minden támogatást igénylő gazda be kell tartsa egész
évben, a kölcsönös megfeleltetés szabályait a gazdaság
egész területén, a parcellák méretétől függetlenül.
A vidékfejlesztési támogatások esetében, az ennek
megfelelő specifikus szabályokat kell betartani .
A feltételek és kötelezettségek megszegése szankciókat
von maga után, súlyosabb esetekben a támogatás teljes
megvonása is lehetséges, egy vagy több évre!
Mielőtt az APIA-hoz jönne, javasoljuk, hogy jelentkezzen a
Polgármesteri Hivatalnál, a mezőgazdasági Regiszterben
szereplő területek ellenőrzése, valamint az alapján, az
adott évre kiállított igazolás kivétele végett, és ha a
gazdaságodban állatok is vannak, akkor jelentkezzen az
állatorvosnál is, az Országos Állatfarm-nyilvántartóban
(RNE) szereplő adatok ellenőrzése céljából.
Kiegészítő támogatás igénylése esetén, le kell
ellenőrizni, hogy az állatok az Országos Állatfarmnyilvántartóban (RNE) a referencia időpontján és a
kérés letétel időpontján hol szerepelnek.

Ön 2018-ban vissza nem térítendő pénzbeli juttatásban
részesülhet az európai uniós alapokból, illetve a nemzeti
költségvetésből, az alábbi intézkedések keretében:
1. Egységes területalapú támogatás (SAPS)
2. Újraosztható támogatás
3. Zöldítési támogatás
4. Fiatal gazdáknak járó támogatás
5. Kistermelői támogatás
6. Nemzeti közvetlen kiegészítő támogatások (ANT)
ANT1 – szántóföldi növénytermesztés
ANT2 – rostlen
ANT3 – rostkender
ANT4 – dohány
ANT5 – komló
ANT6 – cukorrépa
ANT7 – tejhasznú szarvasmarhák
ANT8 – húshasznú szarvasmarhák
ANT9 – juh/kecske

7. Termeléshez kötött támogatások
7.1. Szója
7.2. Lucerna
7.3. - 7.4. Hüvelyes termésüek ipari felhasználása
(zöldborsó és szemes bab)
7.5. Kender (olaj és rost)
7.6. Rizs
7.7. Vetőburgonya
7.8. Komló
7.9. Cukorrépa
7.10. Szántóföldön termelt, ipari feldolgozásra alkalmas
paradicsom
7.11. Szántóföldöntermelt, ipari feldolgozásra alkalmas
uborka
7.12. -13. Védett helyen termesztett zöldségek
(üvegházban termelt termesztett zöldségek: paradicsom,
uborka, padlizsán, paprika, korai- és nagyon korai
káposzta és fóliasátorban termesztett zöldségek:
paradicsom, uborka, padlizsán, paprika és káposzta)
7.14.-17. Ipari felhasználásra szánt, alkoholmentes agrárélelmiszerek előállítására termesztett gyümölcsök (szilva,
alma, cseresznye, meggy, sárgabarack és savanyúság)
7.18. Ipari felhasználásra szánt korai-, középkorai- és
nyári burgonya
7.19. Juh
7.20. Kecske
7.21. Fajtiszta húsmarhák és keverékek
7.22. Tejhasznú szarvasmarha
7.23. Tejhasznú bivaly
7.24. Selyemhernyó
8.10-es Intézkedés: Agrár-környezetgazdálkodási támogatás
1-es csomag (P1) – Magas természeti értékű
gyepterületek
2-es csomag (P2) – Hagyományos mezőgazdasági
gyakorlat (csak az 1-es csomaggal együtt igényelhető)
P2.1 / P2.2 – kaszálók kézzel való megművelése / kaszálók
könnyűgépes megművelése
3-as csomag (P3) – Madarak számára fontos
gyepterületek
● 3.1-es alcsomag - Crex crex
3.1.1-es változat / 3.1.2-es változat - a Crex crex számára
fontos gyepterületek kézzel való megművelése /
könnyűgépes megművelése
● 3.2-es alcsomag - Lanius minor és Falco vespertinus
3.2.1-es változat / 3.2.2-es változat - a Lanius minor és
Falco vespertinus számára fontos gyepterületek kézzel
való megművelése / könnyűgépes megművelése
4-es csomag (P4) – Zöldtrágyázás
5-ös csomag (P5) – Ökológiai gazdálkodás
6-os csomag (P6) – Lepkék számára fontos gyepterületek

6.1-es változat / 6.2-es változat – a lepkék számára fontos
gyepterületek kézzel való megművelése / könnyűgépes
megművelése (Maculinea sp.)
7-es csomag (P7) – A vörösnyakú lúd védelme
szempontjából fontos szántóterületek (Branta Ruficollis)
8-as csomag (P8) – Állattenyésztés – kihalófélben levő
őshonos fajták: Juh, Kecske, Szarvasmarhafélék szarvasmarha és bivaly, Ló, Sertés
ÚJDONSÁG! 9-es csomag - Fontos mezőgazdasági
földterület, mint táplálkozási terület a békászó sasnak
(Aquila pomarina)
● 9.1-es alcsomag - a békászó sas táplálkozására fontos
szántóföldi területek. (Aquila pomarina).
● 9.2-es alcsomag - a békászó sas táplálkozására fontos
állandó gyepterületek (Aquila pomarina)
9.2.1-es változat / 9.2.2-es változat – kézzel való
megművelés / a békászó sas számára fontos
gyepterületek könnyűgépes megművelése (Aquila
pomarina)
ÚJDONSÁG! 10-es csomag - ökológiai menedékhelyek a
szántóterületeken a közönséges madárfajok számára a
mezőgazdasági földterülethez kapcsolódóan
ÚJDONSÁG! 11-es csomag – a túzok számára fontos
mezőgazdasági területek (Otis tarda)
● 11.1-es alcsomag – a túzok számára fontos szántóföldi
területek (Otis tarda)
11.1.1-es változat – a szántóterületek gyepterületekké
történő átalakítása
11.1.2-es változat – védelmi terület a túzok számára
(Otis tarda) a szántóföldi területen
● 11.2-es alcsomag – a túzok számára fontos
gyepterületek (Otis tarda)
11.2.1-es változat / 11.2.2-es változat / 11.2.3-as
változat – kézzel való megművelés / könnyűgépes
megművelés / nehézgépes művelés a túzok számára
fontos gyepterületeken (Otis tarda)
MEGJEGYZÉS: az 1, 2, 3, 5, 6 7, 9 10, 11-es csomag akkor
igényelhető, ha a parcellák azon közigazgatási egységben
találhatók, amelyek támogathatók a 2014-2020-as PNDR
szerint. Ezen közigazgatási egységek listája
megtalálhatóaz APIA helyi kirendeltségeinél.
9. 11-es Intézkedés: Ökológiai gazdálkodás
● 11.1- es Alintézkedés – Az ökológiai gazdálkodásra való
áttérés támogatása
● 11.2-es Alintézkedés – Az ökológiai gazdálkodás
fenntartásának támogatása
1-es csomag – Szántóföldi kultúrák (beleértve a
takarmánynövényeket is)
2-es csomag – Zöldséges

3-as csomag – Gyümölcsös
4-es csomag – Szőlős
5-ös csomag – Gyógy- és aromanövények
6-os csomag – Állandó gyepterületek:
6.1-es változat – (nemzeti szinten alkalmazandó, a 10-es
intézkedési kötelezettségvállalás nélküli területeken).
ÚJDONSÁG! 6.2-es változat – (csak a 10-es intézkedéses
kötelezettségvállalással együtt, támogatható területeken
alkalmazandó)
10. 13-as Intézkedés - Speciális és jelentősen hátrányos
helyzetű természeti területekre járó támogatások
● 13.1-es Alintézkedés - Hegyvidéki területre járó
támogatás
● 13.2-es Alintézkedés - Fokozottan hátrányos természeti
adottságokkal rendelkező területekre járó támogatás
● 13.3-as Alintézkedés - Speciálisan hátrányos
adottságokkal rendelkező területekre járó támogatás
MEGJEGYZÉS: ez az intézkedés akkor igényelhető, ha a
parcellák azon közigazgatási egységben találhatók,
amelyek támogathatók a 2014-2020-as PNDR szerint
Az egyes kifizetési / támogatási rendszerekhez való
hozzáférés részletes információi, beleértve a térképeket és
a támogatható közigazgatási-területi egységek (UAT)
listáját az M10, M11, M13-as intézkedésekhez,
megtalálhatók a megyei/helyi APIA kirendeltségeknél és a
következő honlapokon: www.apia.org.ro, www.madr.ro és
www.pndr.ro
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Legalább 1 ha földterület mezőgazdasági művelése. A
mezőgazdasági parcellák területének legalább 0,3 ha
nagyságúnak kell lennie. Szőlő, gyümölcsös,
komlóültetvény, gyümölcsfaiskolák, faiskolák esetében a
parcellák minimális mérete 0,1 hektár kell legyen és/vagy
adott esetben egy minimális számú állatot kell tartania. A
fólia- és az üvegházak esetében a gazdaság minimális
területe 0,3 ha kell legyen, a legkisebb parcella mérete
pedig 0,03 ha.
A 2014-2020-as környezetvédelmi és éghajlati
intézkedések alapján, a 10-es, 11-es és 13-as
intézkedéseket érintő gazdaságok legkisebb területe
legkevesebb 1 ha, a parcella területe legkevesebb 0,3
hektár kell legyen.
TÁMOGATÁSI KEDVEZMÉNYEZETTEK
Aktív gazdák azok a fizikai és/vagy jogi személyek, akik egy
mezőgazdasági tevékenységet folytatnak, mint hivatalos

