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A képzés célja, hogy a résztvevőket felkészítse az agrár-környezetgazdálkodási
kötelezettségeik teljesítésére, valamint a gazdálkodók, mezőgazdasági termelők
számára támogatást nyújtson a célprogramban tett vállalásaik eredményes
elérése érdekében.
A Vidékfejlesztési Program „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések”
célprogram kedvezményezettjei, aktív mezőgazdasági termelők, gazdálkodók.
A képzés díja 19.700 Ft, melyből a „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések”
műveletének keretében nyújtott támogatás közvetlen kedvezményezettjei
számára térítésmentes.
A képzés teljes időtartamán (8*45 perc) részt kell venni. Hiányzás esetén a
résztvevő nem bocsátható vizsgára.

Amennyiben a jelentkező a képzés célcsoportjába tartozik, és a
jelentkezéshez teljes körűen csatolta a lent felsorolt dokumentumokat, a
Felkészülést
segítő tananyag: képzés tananyagát legkésőbb a képzés kezdő napja előtti 3. napon
elektronikusan megkapja.
A képzés zárása irányított, csoportos szituáció elemzés és teszt kitöltésével
történik. A szituációelemzésben való aktív részvétel és a teszt eredményes
A képzés zárása:
(legalább 51%-os) teljesítése esetén a képzés elvégzéséről Tanúsítványt kap a
résztvevő.
Szükséges iratok a képzésen résztvevőtől:
- személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány
- amennyiben cég/egyéni vállalkozás/családi gazdaság /konzorcium nevében vesz
A jelentkezéshez részt a képzésen meghatalmazás szükséges - sablon elérhető ide kattintva)
o amennyiben családi gazdaság tagjaként vesz részt a képzésen, a
csatolandó
meghatalmazás mellé feltöltendő: családi gazdaság nyilvántartásba
dokumentumok:
vételi határozat
o amennyiben konzorcium tagjaként vesz részt a képzésen, a
meghatalmazás mellé feltöltendő: konzorciumi együttműködési
megállapodás

TEMATIKA
Tananyagegységek
1.
Általános információk, intézményrendszer, jogszabályi háttér
2.
A támogatáshoz teljesítendő követelmények

Tananyagegységek

Időtartam
2 óra
6 óra

1. Általános információk, intézményrendszer, jogszabályi háttér
Célja:
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők általános ismereteket, információkat
szerezzenek az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésekről. Cél, a képzésben résztvevő
gazdálkodók megismerjék a pályázati eljárás menetét, jogszabályi hátterét.
Tartalma:
 általános információk az agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekről.
 agrár-környezetgazdálkodási kifizetések intézményrendszere
 jogszabályi háttér
 további támogatási lehetőségek
2. A támogatáshoz teljesítendő követelmények
Célja:
A tananyagegység célja, hogy a képzésben résztvevők általános megismerjék az agrárkörnyezetgazdálkodási intézkedéseket, az általános és alapkövetelményeket, valamint a
tematikus előíráscsoportokat. Megismerjék, áttekintsék a további támogatásokkal való
összefüggéseket. Cél, hogy a résztvevők megismerjék a gazdálkodási tevékenységükre és annak
dokumentálására vonatkozó előírásokat.
Tartalma:
 általános követelmények (kötelezettségvállalások és követelmények)
 alapkövetelmények (referenciaelemek)
 tematikus előírás csoportok







Gyakorlati kérdések:
gazdálkodási Napló
tápanyag-gazdálkodási terv,
vetésszerkezeti előírások
levélanalízis
szűkített növényvédőszer-hatóanyagok
egyéb hasznos információk.

