6. számú melléklet

Jogkövetkezmények
Helyi termékek előállításának támogatása
VP6-19.2.1.-12-1-17
A Támogató az ÁSZF 7.4.1 pontjában foglaltak mellett a Szerződéstől eláll, amennyiben:
a) a Kedvezményezett már nem felel meg a jogosultsági feltételeknek; kivéve, ha olyan
jogosultsági feltételről van szó, amelynek változása életszerű vagy a projekt megvalósítása
érdekében be kell következnie;
b) a Kedvezményezett a foglalkoztatotti bázislétszámot akár a megvalósítási időszak akár a
fenntartási időszak alatt nem tartja fenn;
c) a kedvezményezett a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének
legalább 80%-át nem teljesíti.
A Támogató az ÁSZF 7.4.2 pontjában foglaltak mellett a jogosult a Szerződéstől elállni, az igényelt
támogatást teljes egészében vagy részben visszavonni amennyiben a kedvezményezett nem tesz
eleget valamely, a Vidékfejlesztési Programban foglalt kötelezettségvállalásoknak, így különösen:
1. Amennyiben azt a Felhívás indokolja, a Kedvezményezett a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet alapján készített környezeti hatástanulmányt, legkésőbb az első kifizetési
kérelemhez nem mellékeli;
2. A fejlesztés eredményeképp nem ér el a Kedvezményezett nem mezőgazdasági
tevékenységből származó árbevétel növekedést,
3. Anaerob lebontás (biogáz technológia) alkalmazása esetén a felhasznált gabonafélék,
valamint a keményítő- és cukortartalmú növények (hulladékok, aratási maradványok,
melléktermékek kivételével) aránya meghaladja a betáplált inputanyagok mennyiségének
50 %-át;
4. Amennyiben a mezőgazdasági eredetű biomassza alapú energia előállítás esetén az
elsődleges cél villamos energia előállítása, és a technológiai önfogyasztás felett keletkezett
hő legalább 25%-át nem hasznosítja saját gazdaságon belül;
5. Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia
alkalmazása esetén a berendezés hatásfoka nem éri el a minimálisan előírt 70%-ot.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
Tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségekhez fűződő jogkövetkezmények
Amennyiben a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatt, vagy a projektmegvalósulás
befejezését követő, a fenntartási időszak alatti ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy a
Kedvezményezett a tartalmi értékelési szempontok során vállalt kötelezettségeinek nem tett eleget, a

támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és köteles az alábbi táblázatban rögzített
támogatási összeg visszafizetésére:1

Tartalmi értékelési szempont
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igénybevett többletpont
hiányában nem érte volna
el a Döntés-előkészítő
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Amennyiben több tartalmi értékelési szempont vonatkozásában kerül megállapításra a jogosulatlan
igénybevétel, úgy az „A” oszlopban rögzített egyes szankciók összegét össze kell vonni, mely
eredményezheti a Döntés-előkészítő Bizottság által meghatározott támogathatósági határpontszámot
alá csökkenést, mely esetben a „B” oszlopban rögzített jogkövetkezmény kerül alkalmazásra.

A jogkövetkezmények alkalmazása mind a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam alatti,
mind a projektmegvalósulás befejezését követően, a fenntartási időszak alatti nem teljesítésre
vonatkozóan történik.
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