Legfontosabb tudnivalók a termeléshez kötött anyajuhtartás támogatásáról
1. A támogatás keretében fajta megkötés nélkül nyílik mód anyajuhok támogatására.
2. Az a mezőgazdasági termelő veheti igénybe a támogatást, aki vagy amely (az anyajuhok
esetében igényelhető átmeneti nemzeti támogatás (ÁNT) igénylés feltételeivel megegyezően):
a) az állattenyésztésről szóló törvény szerinti apaállatot és csak törzskönyvi kivonattal vagy
származási igazolással ellátott kost használ a nőivarú állomány fedeztetésére,
b) gondoskodik az állatállományának a Juh ENAR rendelet szerinti tartós jelöléséről,
folyamatos nyilvántartásáról és az adatok bejelentéséről, és
c) vállalja, hogy a támogatási kérelemben bejelentett állatokat a támogatási kérelem
szankciómentes benyújtására nyitva álló határidőt követő naptól kezdődően száz egymást
követő napon a birtokában tartja.
3. Tárgyévente február 1. és március 20-a között nyújtható be a támogatási kérelem.
4. A támogatás igénybe vétele során a Magyar Juh- és Kecsketenyésztők Szövetsége (MJKSZ)
által kiadott nyilatkozat alapján lehet igazolni a megfelelő apaállat használatot úgyanúgy, mint az
ÁNT-nél.
5. Az MJKSZ igazolja a kérelem benyújtása előtti állatlétszámot, majd pedig a birtokon tartási
időszak végén a birtokon tartási követelmény teljesülését. Az MJKSZ által kiállított igazolásért
nem kell fizetni, a dokumentum kiállítása – az ÁNT keretében megszokott módon – ingyenes.
Az MJKSZ a birtokon tartási időszak végén lefolytatott vizsgálat eredményét összesítve valamennyi termelő adatát együtt – küldi meg az MÁK-nak. Így a termelőknek nincs ezzel
tennivalója. A szövetségnek tárgyév szeptember 30-ig kell átadnia az adatokat a hivatal számára.
6. Támogatásra csak a valamennyi támogatási feltételt teljesítő állat jogosult.
7. Könnyítés a feltételek teljesítése során, hogy abban az esetben, ha a SAPS-ÁNT rendelet
szerinti anyajuhtartás támogatást és a termeléshez kötött támogatást ugyanarra az állatállományra
kívánja a termelő igénybe venni és az anyajuh ÁNT igénybevételéhez szükséges igazolásokat
már benyújtotta, akkor ezeket a Magyar Államkincstár (MÁK) elfogadja. Tehát ebben az esetben
az eltérő támogatási konstrukcióknál nem kell külön nyilatkozatokat kiállítani ugyanazon
egyedek után.
8. Továbbra is fontos, hogy ha a tenyészetben vagy annak helyében változás következik be,
akkor azt szakszerűen kell követni. Abban az esetben, ha az anyajuhtartás támogatása esetében a
birtokon tartási kötelezettség ideje alatt megváltozik a kérelmezett állatállomány tartási helye,
tenyészete, úgy azt a termelőnek a változás bekövetkezésétől
a) tartási hely változtatása esetén az állatállomány átszállításának napjától,
b) tenyészet megváltoztatása esetén az ENAR-ban bejegyzett állatmozgás dátumától
számított tizenöt napon belül, ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton az MÁK részére be kell
jelentenie.

