Pályázat címe és
kódszáma

VP5-16.5.2-21 Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. március 8. napjától 2022. december 30. napjáig
van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként
együttesen kerülnek elbírálásra:
Első szakasz: 2021. március 8. - 2021. március 22.
Második szakasz: 2021. május 10. – 2021. május 24.
Harmadik szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 26.

Pályázat benyújtása

Negyedik szakasz: 2021. szeptember 13. - 2021. szeptember 27.
Ötödik szakasz: 2021. november 8. - 2021. november 22.
Hatodik szakasz: 2021. november 23. – 2022. január 24.
Hetedik szakasz: 2022. január 25. – 2022. március 24.
Nyolcadik szakasz: 2022. március 25. – 2022. május 26.
Kilencedik szakasz: 2022. május 27. – 2022. július 28.
Tizedik szakasz: 2022. július 29. – 2022. szeptember 29.
Tizenegyedik szakasz: 2022. szeptember 30. – 2022. december 30.

Projekt helyszíne

A projekt megvalósítási területe Magyarország.
A Felhívás célja önkéntes együttműködések, öntözési közösségek létrejöttének ösztönzése,
illetve működésük támogatása annak érdekében, hogy tevékenységükkel az öntözéses
gazdálkodást hatékonyan megszervezzék. Az öntözéses gazdálkodás hatékony választ jelent a
klímaváltozás negatív hatásaira, ezért indokolt olyan új területek öntözésbe vonása, ahol
rendelkezésre áll megfelelő vízkészlet. A rendelkezésre álló vízkészlet hatékonyabb
felhasználását, gazdaságosabb megtérülését eredményezheti, ha azt az öntözni kívánó gazdák
közösen, együttműködve használják fel, továbbá az öntözéshez szükséges infrastruktúrát együtt
hozzák létre és együtt üzemeltetik, illetve együtt teszik meg az első lépéseket a beruházások
létrejöttének érdekében.

Pályázat célja és
összege

Támogatás összege és mértéke
Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb 250 000 eurónak megfelelő
forintösszeg.
Az egy naptári évben igényelhető támogatás mértéke nem haladhatja meg a teljes támogatási
összeg 75%-át.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a.
Keretösszeg:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,32 milliárd
forint.
A támogatott projektek várható száma: 30 db
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:
Az agrárpolitikáért felelős miniszter által elismert olyan öntözési közösség, amely:
- legalább kettő mezőgazdasági termelő részvételével létrehozott jogi személy; vagy
- termelői csoport.

Kedvezményezettek

Az öntözési közösségnek vállalnia kell a Felhívás 3.1.1.1. pontjában meghatározottak szerint új
tevékenység, új projekt megvalósítását és a támogatási kérelemhez projekttervet kell
benyújtania.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak
akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján – előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot
csatolta.

Legfontosabb kizáró
feltételek

Az ÁUF 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl nem ítélhető meg támogatás azon
támogatást igénylő részére:
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a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma jelen Felhívásban
megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
b) amely jelen – VP5-16.5.2-21 kódszámú - Felhívás keretében már részesült támogatásban;
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Támogatható
tevékenységek

Öntözési közösségek működése az alábbi célok legalább egyikének megvalósítása érdekében:
a) Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése.
b) Új öntözési beruházások előkészítése.
Egy kérelmen belül lehetőség van mindkét tevékenység megvalósítására támogatást igényelni.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a)

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Projekt megvalósítása

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított
legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Fenntartás

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektmegvalósítás befejezésétől számított 5 évig
megfelel az elismerés feltételeinek. Amennyiben a fenntartási időszak során az elismerés
visszavonásra kerül, úgy az elismerési törvény szerinti visszavonásról az AM 15 napon belül
értesíti a kifizető ügynökséget.
A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe
vétele szükséges.
1. A támogatást igénylő rendelkezik az agrárpolitikáért felelős miniszter, mint illetékes hatóság
elismerésével, vagyis öntözési közösségként elismerésben részesült. Az elismert öntözési
közösségekről a kormányzati honlapon nyilvántartás érhető el, amely tartalmazza az öntözési
közösség nevét, elérhetőségeit, öntözési körzetét, vezető tisztségviselőjének megnevezését.
2. A támogatási és a fenntartási időszak alatt a támogatást igénylőnek/kedvezményezettnek
meg kell felelnie az elismerés feltételeinek. Amennyiben az elismerés visszavonásra kerül, úgy
a visszavonásról az Agrárminisztérium 15 napon belül értesíti a kifizető ügynökséget.
3. A támogatást igénylőnek a projektet és annak megvalósulását befolyásoló összes tényezőt
bemutató projekttervet kell készítenie és benyújtania az 1. számú melléklet alapján.
4. A támogatást igénylő szántóföldi növénytermesztési ágazat esetén legalább 100 hektár,
zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén legalább 10 hektár öntözését vállalja. A vállalás
ellenőrzése az elismeréshez kötődik.

Műszaki-szakmai
elvárások

5. Amennyiben a támogatást igénylő meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) vagy
öntözőberendezés(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése kapcsán nyújt be támogatási
kérelmet (a Felhívás 3.1.1.1. a) pontja szerint), úgy az öntözési tevékenységet a jelen Felhívás
alapján végrehajtott projekt fizikai befejezésétől számított 5 éven át fenn kell tartani. A
tevékenység fenntartásának ellenőrzése az üzemeltetési vízjogi engedély(ek) alapján történik,
ezért a támogatási kérelemhez a hatályos üzemeltetési vízjogi engedély(eke)t is be kell nyújtani.
Az öntözési tevékenység – amelyet a projektterv II. 1. pontjában szükséges ismertetni –
fenntartása magában foglalja a közös öntözőtelepek, vagy öntözőberendezések üzemeltetését
és az engedélyezési folyamatok, valamint a birtokrendezési, földhasználati jogi feladatok
koordinációját. Az öntözési tevékenység fenntartása akkor minősül teljesítettnek, ha – az
engedélyek alapján igazoltan – azt az öntözési közösség az 5 éves időszakban folyamatosan,
illetve annak lejáratakor legalább akkora területen folytatja, mint a támogatási kérelem
benyújtásakor. A kötelezettség ellenőrizhetősége érdekében a projekt fizikai befejezésétől
számított 5 év leteltét követően ugyancsak szükséges a hatályos üzemeltetési vízjogi
engedély(ek) benyújtása.
6. Amennyiben a támogatást igénylő új öntözési beruházás(ok) előkészítése kapcsán nyújt be
támogatási kérelmet (a Felhívás 3.1.1.1. b) pontja szerint), úgy az öntözési beruházást a jelen
Felhívás alapján végrehajtott projekt fizikai befejezésétől számított 5 éven belül végre kell
hajtani. A támogatást igénylőnek a 3.4.1.1.3. pont szerint elkészítendő projekttervében
ismertetnie kell, hogy mekkora területet érintően tervezi az öntözési beruházás végrehajtását.
Az öntözési beruházás megvalósítása akkor minősül teljesítettnek, ha azt az öntözési közösség az
5 éves időtartam lejáratának időpontjával bezárólag legalább akkora területet érintően valósítja
meg, mint ahogyan azt a támogatási kérelem benyújtásakor – a projektterv II. 1. pontjában leírtak
szerint – vállalta. A beruházás végrehajtásának ellenőrzése a vízjogi üzemeltetési engedély
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alapján történik, amelyet ezért az új öntözési beruházás megvalósulásakor, de legkésőbb a jelen
Felhívás keretében végrehajtott projekt fizikai befejezésétől számított 5 év leteltét követően be
kell nyújtani.
7. Amennyiben a támogatást igénylő a jelen Felhívás alapján végrehajtott projektjében meglévő,
közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) vagy öntözőberendezés(ek) üzemeltetését, fenntartását,
fejlesztését (a Felhívás 3.1.1.1. a) pontja szerint) és új öntözési beruházás(ok) előkészítését (a
Felhívás 3.1.1.1. b) pontja szerint) is megvalósítja, úgy a 3.4.1.1. pont 5 és 6. alpontjában
foglaltaknak is meg kell felelnie.
8. Az öntözési közösségek által megvalósított – a 4.1.4. mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat
fejlesztése művelet keretében támogatott – öntözésfejlesztési beruházásoknak meg kell
felelniük a 1305/2013 EU rendelet 46. cikk szerinti követelményeknek. (Ennek ellenőrzése a
beruházási projekt megvalósításához kapcsolódóan történik.)
9. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell
összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak
történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a
projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges
költségszerkezet-módosítás esetén is.
10. A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell
tölteni.
11. A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 272/2014 Korm. rendelet) foglaltaknak.
12. A projektnek meg kell felelnie a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című
dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható
költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy
képességtől való elmaradás arányában.
Amennyiben szeretne részt venni jelen pályázati kiíráson, forduljon hozzánk bizalommal!
Szakértő kollégáink állnak szíves rendelkezésére a támogatási kérelem szakszerű elkészítésében!
Vulcz László Ügyvezető

Bali László - Tanácsadó

Tel.:

30/466-0702

70/390-2110

E-mail:

vulcz.laszlo@otphp.hu

bali.laszlo@otphp.hu

Kapcsolat
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Aradiné Bobál Beatrix
- Tanácsadó
70/502-4022
bobal.beatrix@otphp.
hu

