A Vajdaság AT 2014. évi költségvetéséről szóló határozat (Vajdaság AT Hivatalos Lapja,
50/13. szám), valamint A Vajdaság autonóm tartományi termőföldek 2014. évi védelme,
rendezése és használata programjának megállapításáról szóló határozat (Vajdaság AT
Hivatalos Lapja, 7/14. szám) alapján
A TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ‐ ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG
PÁLYÁZATOT
ír ki
az ösztönzési eszközök 2014. évi odaítélésére mezővédő övezeteken való növényi
termesztéshez szükséges felszerelés beszerzésére
1. A pályázat tárgya
ösztönzési eszközök odaítélése mezővédő övezeteken való növényi termesztéshez
szükséges felszerelés beszerzésére a beruházás összes értékének 50% összegéig ÁFA
nélkül.
2. A pályázat által odaítélendő eszközök teljes összege
A pályázat által odaítélendő eszközök teljes összege 60 000 000,00 dinár
3. Az ösztönzési eszközök felhasználói
Az ösztönzési eszközök felhasználásra jogosultak
a természetes személyek Vajdaság AT területén bejegyzett mezőgazdasági
földbirtokok hordozói. A megpályázott mezővédő övezeteket Vajdaság AT területen
kell telepíteni.
Az ösztönzési eszközök rendeltetése és összege
Az ösztönzési eszközöket az alábbiakra szánták:
1. a műanyaggal fedett védett terület létesítményeinek szerkezetére (alumínium,
horganyozott acél, acél és műanyag)
2. a védett terület létesítményeinek lefedésére több évig tartó, többréteges fóliára
3. árnyékoló fólia és a hő vesztés megakadályozó fóliára
4. a létesítmény beárnyékolására szolgáló létesítmény
5. a cseppenkénti öntözési rendszerre
6. a CO2, a szubsztátum és a levegő, valamint a nedvesség szintjének mérésére
szolgáló műszerekre és
7. a fűtőrendszerre.
Az ösztönzési eszközök maximális összege a védett területen való növénytermesztéshez
szükséges berendezés, az 1‐6 pontok alatt 550 dinár/m2, de nem haladhatja meg a
1.000.000,00 dinárt jelentkezőlapokként.
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Az ösztönzési eszközök maximális összege a fűtőrendszerekre a 7. pontban 1000
dinár/kw, de nem haladhatja meg az 500.000,00 dinárt jelentkezőlapokként.
A Bizottság fenntartja a jogot, hogy a fűtőrendszerekre szolgáló ösztönzési eszközök
összegét alkalmazza a fóliasátrak területéhez.
Az ösztönzési összeg egy jelentkezőlapként maximálisan 1.500.000,00 dinár lehet.
4. A pályázaton való részvételhez szükséges dokumentáció:
- az olvashatóan kitöltött jelentkezőlap formanyomtatványa a kérelmező kötelező
aláíráasával,
- a kérelmező személyazonosító igazolványának fénymásolata,
- a mezőgazdasági birtoknak a Mezőgazdasági Birtokok Regiszterébe való
bejegyzésének 2014. évi eredeti kivonata, amelyet a Kincstár Hivatala ad ki (a
kivonat első és második oldala, amenyibben változás következett be a
zsirószámlán, a változást be kell jelenteni a Kincstár Hivatalánál, valamint a
kivonat második oldalát a területekről és a termelésről)
- eredeti előszámla a berendezés specifikációjával dinárban kifejezve, vagy pedig
az eredeti számla a kötelező specifikációval dinár összegben, a bank bizonylata a
teljesített kifizetésről vagy pedig az eredeti készpénzszámla a kasszabizonylattal,
a szállítólevéllel,
- bizonylat a lecsapolás/öntözés térítéseinek kifizetéséről
- bizonylat az állami földterület kibérlésére vonatkozó térítések rendezéséről
- 30 napnál nem régebbi eredeti birtoklap azon ingatlanra vonatkozóan, amelyen
telepítik a védőövezetet, és ha földterület, amelyre telepítik a védőövezetet
bérletbe lett kiadva, eredeti szerződés a földterület legalább öt évre szóló
bérbeadásáról.
5. Külön megjegyzések:
Az eszközök felhasználója köteles megküldeni a váltót a váltónyilatkozattal (amelyet a
Tartományi Mezőgazdasági, Víz‐ és Erdőgazdálkodási Titkársággal való, az eszközök
felhasználásáról szóló szerződés aláírásakor kell megküldeni).
6. Az ösztönzési eszközök odaítélése
- Az ösztönzési eszközöket vissza nem térítési eszközként ítéljük oda, a
berendezés megvételét és telepítését követően.
- A felhasználók számára, akik a szerződést a előszámla alapján kötik
meg, a beruházás megvalósításának határideje 60 nap a szerződés
aláírását követően.
- Az ösztönzési eszközök odaítélésére vonatkozó feltételek teljesítését a
Tartományi Mezőgazdasági, Víz‐ és Erdőgazdálkodási Titkárság által
alakított Bizottság állapítja meg.
- A Tartományi Mezőgazdasági, Víz‐ és Erdőgazdálkodási Titkárság
fenntartja a jogát, hogy a kérelmezőtől kiegészítő dokumentációt kérjen.
- A kérelmező csak egy jelentkezőlapot nyújthat be.
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Az ösztönzési eszközöket a beérkező jelentkezőlapok szerint fogják
odaítélni az e célra rendelt eszközök elköltéséig.
A pályázati dokumentációt nem küldjük vissza.
A késve beérkező jelentkezőlapokat nem vesszük figyelembe.

A pályázat 2014. 10. 31‐ig érvényes, vagy pedig a az e célra rendelt eszközök elköltéséig.
A jelentkezőlapokat a kért dokumentációval POSTA útján kell megküldeni az ALÁBBI
CÍMRE:
Tartományi Mezőgazdasági, Víz‐ és Erdőgazdálkodási Titkárság
Mihajlo Pupin sugárút 16
21000 Újvidék
Az alábbi megjelöléssel „PÁLYÁZAT AZ ÖSZTÖNZÉSI ESZKÖZÖK 2014. ÉVI
ODAÍTÉLÉSÉRE MEZŐVÉDŐ ÖVEZETEKEN VALÓ NÖVÉNYI TERMESZTÉSHEZ SZÜKSÉGES
FELSZERELÉS BESZERZÉSÉRE” vagy pedig átadhatja személyesen a Vajdaság AT
Kormányának épületében a irattárban, minden munkanap 14 órájáig.
Kiegészítő tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kaphat: 021/487‐44‐24, 487‐44‐13.
A pályázatot és a jelentkezőlap formanyomtatványa a www.psp.vojvodina.gov.rs
honlapról tölthető le.
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