A Vajdaság Autonóm Tartomány 2014. évi költségvetéséről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja,
50/2013. szám) és A Vajdaság Autonóm Tartomány területén levő mezőgazdasági föld 2014. évi védelmének, rendezésének
és felhasználásának programja (VAT Hivatalos Lapja, 7/2014. szám) alapján,

A TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ‐ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG
PÁLYÁZATOT
hirdet
a mezőgazdasági föld használatának előmozdítására szolgáló eszközök odaítélésre, a Vajdaság AT területén levő
mezőgazdasági kultúráknak a rossz időjárási körülményektől való védelmére szolgáló új felszerelés beszerzése és egyéb
felszerelés beszerzése által

A pályázat tárgya
a következőkre irányuló serkentő eszközök odaítélése:
1. A támasztékot is tartalmazó jégvédelmi hálók beszerzésére a Vajdaság AT területén levő 0,5 ha ‐ 10 ha
földterületen a felszerelés teljes értékének 60% ‐ ig terjedően ÁFA nélkül.
A lefolytatott pályázat szerinti beruházás támogatására irányuló serkentő eszközök összege nem lehet nagyobb,
mint 800.000,00 dinár hektáronként.
Az odaítélendő eszközök teljes összege 220.000.000,00 dinár.
2. A gyümölcs betakarítására és tárolására szolgáló box‐paletták beszezésére 100 ‐ 1000 paletta a teljes érték 50%
‐ig terjedően ÁFA nélkül. Maximálisan 100 paletta/ha gyümölcs ültetvényre.
A lefolytatott pályázat szerinti serkentő eszközök összege nem lehet nagyobb 4.000,00 dinárnál egy box‐paletta
beszerzésére.
Az odaítélendő eszközök teljes összege 40.000.000,00 dinár.
A serkentő eszközök felhasználói:
A pályázatra jogosultak:
‐ természetes személyek – bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok tulajdonosai;
‐ jogi személyek – bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok.
A pályázati jelentkezőknek a Vajdaság Autonóm Tartomány területéről kell lenniük.
A szükséges dokumentáció
1.
2.

olvashatóan kitöltött formanyomtatvány kötelező aláírással, а jogi személyek esetében pedig a pályázó pecsétjével,
a személyi igazolvány fénymásolata vagy a leolvasott csippel ellátott személyi igazolvány a bejegyzett mezőgazdasági
gazdaság esetében vagy a jogi személy meghatalmazott személyének esetében,
3. a mezőgazdasági gazdaságok 2014. évi nyilvántartásának eredeti kivonata, amelyet a Kincstári Igazgatóság ad ki (a
bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok kivonatának első oldala az alapvető adatokkal és a kivonat második oldala a
területről és a termelésről szóló adatokkal)
4. az ingatlannyilvántartás kivonata a tulajdonjog adataival a jelentkezés tárgyát képező gyümölcsültetvény valamennyi
kataszteri parcellájának esetében, amely 30 napnál nem öregebb;
5. a mezőgazdasági föld hitelesített bérleti szerződése, amelyen legalább 2008‐ig gyümölcsültetvényt emeltek (ha a
földet, amelyre helyezik az ezen pályázat tárgyát képező felszerelést, bérbe vették);
6. a felszerelés specifikációját tartalmazó eredeti előszámla vagy a felszerelés specifikációját tartalmazó számla
fénymásolata, amely 2014.01.01‐nél nem öregebb és a bank bizonylata az elvégzett kifizetésről. A felszerelés
specifikációjának tartalmaznia kell az a) és b) táblázatban bemutatott felszerelés alapvető jellegzetességeit (a
jelentkezésben kimutatott adatoknak azonosaknak kell lennie az előszámlán, illetve a számlán szerepelő adatokkal),
7. a leszállított felszerelés 5 éves garanciája,
8. a behozatali felszerelés vámkezelési deklarációja,
9. a lecsapolási/öntözési térítés teljesítéséről szóló bizonylat,
10. az állami mezőgazdasági föld bérbevételének teljesített kötelezettségéről szóló bizonylat,
11. a jelentkezés benyújtójának nyilatkozata, hogy valamilyen más alapon nem használ visszatérítetlen serkentő
eszközöket azonos rendeltetésre.
Kiegészítő kötelező dokumentáció a jogi személyek esetében
1. az adóazonosító számról szóló bizonylat fénymásolata;
2. a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség kivonata;
3. a Kincstári Igazgatóságnál megnyitott külön rendeltetésszerű alszámla.
4. az Adóhatóság bizonylata, hogy a kérelmező teljesítette az adó‐ és egyéb közterheket a 2013. évre.

A jogi személyek pontozásához szükséges dokumentáció:
1. a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökségnek a 2012. év előtt bejegyzett jogi személyek esetében a a bonitásról szóló
jelentése (BON – 3). Az újonnan alakított vállaltok esetében az állapot és eredmény mérleg.
2. a földművesszövetkezetek esetében a Mezőgazdasági Gazdaságok Nyilvántartásának kivonata, amelyet a Kincstári
Igazgatóság ad ki (a bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok kivonatának első oldala az alapvető adatokkal és a
kivonat második oldala a területről és a termelésről szóló adatokkal) legalább 10 szövetkezeti tag esetében;
A pályázati dokumentációt két példányban kell átadni (eredeti és másolat).
A Bizottság fenntartja a kogát, hogy a felsoroltakon kívül más dokumentumokat is bekérjen.
Külön megjegyzések:
Az eszközfelhasználó köteles, hogy a Tartományi Mezőgazdasági, Víz‐és Erdőgazdálkodási Titkársággal való
eszközfelhasználási szerződés aláírásakor váltónyilatkozattal egy váltót is beadjon, a jogi személy esetében pedig bejegyzett
váltót váltónyilatkozattal.
Elfogadható és nem elfogadható költségek
Az e pályázat szerinti elfogadható költségek a Vajdaság AT területén levő mezőgazdasági kultúráknak a rossz időjárási
körülményektől való védelmére szolgáló felszerelés beszerzésének és egyéb felszerelés beszerzésének költségei, amelyek
az e pályázat tárgyát képezik, éspedig ÁFA nélkül kimutatva. Az а) Táblázat bemutatja a pályázat tárgyát képező felszerelés
komponenseit.
A felszerelés
fajtája

A jégvédelmi rendszer elemei
‐ fa és
‐ beton

Jégvédelmi háló támasztékkal

Oszlopok
Аnkerek
Acélhuzal
Cinezett klemni
Aluminiummal bevont acéldrót
Betonoszlop befejezés
Faoszlop befejezés
Csavar a befejezésen
PE befejezések
90 мм –es cinezett gyűrű
Szorító (spanoló),
Cinezett szögek
Jégvédelmi háló ‐UV stabil
Fésű típusú plakettek PЕ
Plakettek a háló összekötéséhez
Univerzál plakettek
С‐kampók
Cinezett szögek
Lánc a háló rögzítéséhez
Cinezett gyűrű
Cinezett szögek
Csúszásmentes plattnik (a betonoszlopokhoz)

A box‐paletta jellegzetességei:
b) Táblázat
‐ teherbírás
500kg
‐ anyag
PЕ‐HD, UV‐stabil
‐ hőmérséklet
min ‐40°C, max + 50°C.
MEGJEGYZÉS: A leszállított felszerelés 5 éves garanciája
A serkentő eszközök odaítélése
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Az eszközök odaítéléséhez szükséges feltételek meglétét a Tartományi Mezőgazdasági, Víz‐és Erdőgazdálkodási
Titkárság által alapított bizottság állapítja meg.
A határozatot a Vajdaság AT területén levő mezőgazdasági föld használatának a mezőgazdasági kultúrák rossz
időjárási körülményektől való védelmére szolgáló felszerelés beszerzése és egyéb felszerelés beszerzése általi
előmozdítására irányuló vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről szóló szabályzatban megállapított
kritériumok alapján kell meghozni.
Szükség esetén, a Titkárság fenntartja azt a jogát, hogy a jeletkezőktől kiegészítő dokumentációt kérjen.
A pályázati dokumentációt nem szolgáltatjuk vissza.
A pályázati jelentkező csak egy jelentkezést nyújthat be.
A késve érkezett jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
A serkentő eszközöket a beérkező jelentkezések szerint ítéljük oda az ezen rendeltetésre előirányozott eszközök
elfogyásáig.
Az eszközök odaítéléséről szóló végleges határozatot a tartományi mezőgazdasági, víz‐és erdőgazdálkodási
titkár hozza meg.

A beruházás befejezésének határideje
A beruházás befejezésének határideje (a megvásárolt támasztékokat is tartalmzó jégvédelmi háló‐rendszer felállítása) és
az egyéb felszerelés beszerzése (műanyag box‐paletta) 15.11.2014.11.15.
Az eszközök kifizetése
A meghatalmazott személy helyszíneli a terepet, miután az eszközfelhasználó két példányban megküldi a következőket:
1. az elvégzett munkáról szóló narratív (rövid, írott) jelentés;
2. az eredeti számla vagy fénymásolata;
3. az eredeti szállítólevél vagy fénymásolata;
4. a számla kifizetéséről szóló banki kivonat eredeti példánya vagy fénymásolata,
5. a garancia fénymásolata.
A Titkárság az eszközök kifizetését a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésének megállapítása után végzi el.
A jelentkezés benyújtásának módja
A pályázat 30.09.2014.09.30‐ával bezárólag van nyitva. .
A jelentkezéseket a szükséges dokumentációval POSTÁN A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL megküldeni:
Tartományi Mezőgazdasági, Víz‐és Erdőgazdálkodási Titkárság.
Mihajlo Pupin sugárút 16.
21000 Újvidék
a következő megjelöléssel „PÁLYÁZAT ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSRE A MEZŐGAZDASÁGI FÖLD FELHASZNÁLÁSÁNAK
ELŐMOZDÍTÁSÁRA A MEZŐGAZDASÁGI KULTÚRÁKNAK A ROSSZ IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEKTŐL VALÓ VÉDELMÉRE
SZOLGÁLÓ ÚJ FELSZERELÉS BESZERZÉSÉN ÉS EGYÉB FELSZERELÉS BESZERZÉSÉN KERESZTÜL A 2014. ÉVBEN“ vagy
személyesen a VAT Kormányának épületében levő közigazgatási szervek iktatójában, minden munkanapon 9 ‐ 14 óráig.
Kiegészítő információk kaphatók a következő telefonon: 021/456‐267.

A pályázat szövege
www.psp.vojvodina.gov.rs.

és

a

formanyomtatvány

letölthető

a

következő

honlapról

3

