Módosult „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című (MAHOP2.1-2016 kódszámú) felhívás, valamint a felhíváshoz kapcsolódó 1., 9. és 14.
számú melléklet
Tájékoztatjuk a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent, „Az
akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című, MAHOP-2.1-2016 kódszámú felhívás, valamint
a felhíváshoz kapcsolódó 1., 9. és 14. számú melléklet módosításra került.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a már benyújtott, jogosultsági és/vagy
tartalmi vizsgálat alatt álló, illetve a már támogatói okirattal rendelkező támogatási kérelmek esetében
is figyelembe vételre kerülnek a jelen módosítások.
Módosított mellékletek:
1. sz. melléklet – Benyújtandó dokumentumok listája
9. sz. melléklet – Önellenőrzési lista
14. sz. melléklet – Projekt illeszkedése excel sablon
A felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti:
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
5.4. Előleg igénylése
5.5. Az elszámolható költségek köre
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája
8. A felhívás szakmai mellékletei
Módosított
fejezet
száma

3.4.1.1

Eredeti szöveg

Módosult szöveg

Építési beruházásokra vonatkozó külön
rendelkezések az extenzív, félintenzív és
intenzív akvakultúra rendszerek esetében

Építési beruházásokra vonatkozó külön
rendelkezések az extenzív, félintenzív és
intenzív akvakultúra rendszerek esetében

b)
Építési beruházás esetén a
támogatási
kérelem
benyújtásakor,
legkésőbb
az
előlegigényléshez,
amennyiben előleget nem igényelnek, az
első építéssel vagy gépberuházással
kapcsolatos
kifizetési
kérelemhez
mellékelni kell:
a jogerős építési engedélyt, a
jogerős vízjogi létesítési engedélyt, a
jogerős közlekedési hatósági engedélyt,
beleértve az engedélyezési záradékkal
ellátott
építészeti-műszaki
tervdokumentációt. ETDR-be feltöltött
tervdokumentáció esetén elegendő az
azonosító és az iratazonosító szám
megadása;

b)
Építési
beruházás
esetén
a
támogatási
kérelem
benyújtásakor,
legkésőbb
az
előlegigényléshez,
amennyiben előleget nem igényelnek, az
első építéssel vagy gépberuházással
kapcsolatos
kifizetési
kérelemhez
mellékelni kell:
a jogerős építési engedélyt, a
jogerős vízjogi létesítési engedélyt, a
jogerős közlekedési hatósági engedélyt,
beleértve az engedélyezési záradékkal
ellátott
építészeti-műszaki
tervdokumentációt.

d)
Építési beruházás esetén a
felelős tervezőnek árazatlan tervezői
költségvetést
kell
készíteni,
amely
tartalamazza a terv megépítéséhez

d)
Építési beruházás esetén a felelős
tervezőnek árazatlan tervezői költségvetést
kell készíteni, amely tartalamazza a terv
megépítéséhez szükséges összes tételt. A
tételeket a benyújtás félévében aktuális

szükséges összes tételt. A tételeket a
benyújtás félévében aktuális Építési
Normagyűjtemény
(a
továbbiakban:
ÉNGY) alapján kell kiírni. Amennyiben
ÉNGY-n kívüli, képzett („K”) tétel kerül
alkalmazásra, úgy a felelős tervezőnek
külön nyilatkozni kell, hogy az adott
munkafázisra az aktuális ÉNGY nem
tartalmaz megfelelő tételt A kivitelezői
árajánlatoknak az árazatlan tervezői
költségvetés alapján kell elkészülniük.
Amennyiben egyetlen tételben is eltérnek
tőle, úgy az eltéréshez a kivitelező
szakmai igazolása szükséges.

3.5.2

5.4

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a
projekt a támogatói okirat aláírásáig
nem kezdődött meg, a támogatói okirat
kézbesítését követően legfeljebb 24
hónap áll rendelkezésre.
Jelen Felhívás keretében támogatási
előleg kizárólag a támogatói okiratban
utófinanszírozásúként
rögzített
elszámolható költség vonatkozásában
igényelhető,
amelynek
maximális
mértéke:
•
konzorcium esetében a megítélt
támogatás 50%-a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 116. § (2) bekezdés b) pontja
alapján;
•
a megítélt támogatás összegének
legfeljebb
100%-a
központi,
vagy
köztestületi költségvetési szerv esetében,
ha a kedvezményezett fizetési számláit az
Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni,
vagy az európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére a
kincstárnál külön fizetési számlával
rendelkezik,
vagy
a
megítélt
támogatásának összege nem éri el az
ötszázmillió forintot (egyetemek és
kutatóintézetek).
3.
Szakmai
tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatások költségei

5.5

d) Képzéshez kapcsolódó költségek
tananyagfejlesztéshez
és
képzéshez kapcsolódó akkreditációs,
minősítési, értékelési, regisztrációs díjak;

5.6

2. A Felhívás keretében támogatott
projektek költségei elszámolhatóságának

Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban:
ÉNGY) alapján kell kiírni. Amennyiben
ÉNGY-n kívüli, képzett („K”) tétel kerül
alkalmazásra, úgy a felelős tervezőnek
külön nyilatkozni kell, hogy az adott
munkafázisra az aktuális ÉNGY nem
tartalmaz megfelelő tételt A kivitelezői
árajánlatoknak az árazatlan tervezői
költségvetés alapján kell elkészülniük.
Amennyiben egyetlen tételben is eltérnek
tőle, úgy az eltéréshez a kivitelező szakmai
igazolása szükséges.

A projekt fizikai befejezésére a támogatói
okirat
hatálybalépésétől
számított
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Jelen Felhívás keretében támogatási előleg
kizárólag
a
támogatói
okiratban
utófinanszírozásúként
rögzített
elszámolható
költség
vonatkozásában
igényelhető, amelynek maximális mértéke:
•
konzorcium esetében a megítélt
támogatás 50%-a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 116. § (2) bekezdés b) pontja
alapján;
•
a megítélt támogatás összegének
legfeljebb
100%-a
központi,
vagy
köztestületi költségvetési szerv esetében,
ha a kedvezményezett fizetési számláit az
Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni,
vagy az európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére a
kincstárnál
külön
fizetési
számlával
rendelkezik,
vagy
a
megítélt
támogatásának összege nem éri el az
ötvenmillió
forintot
(egyetemek
és
kutatóintézetek).
3. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó
szolgáltatások költségei
d) Képzéshez kapcsolódó költségek
tananyagfejlesztéshez
és
képzéshez
(beleértve
a
szakmai
készségek, kompetenciák fejlesztését
célzó konferenciákat is) kapcsolódó
akkreditációs,
minősítési,
értékelési,
regisztrációs díjak;
2. A Felhívás keretében támogatott
projektek költségei elszámolhatóságának

6.3

vége:
A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési kérelem) benyújtásának végső
határideje az utolsó mérföldkő elérését
követő 45. nap, de legkésőbb a támogatói
okirat kézbesítését követő naptól
számított 24 hónap utolsó napját követő
45. nap.

vége:
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos
pénzügyi elszámolása (záró kifizetési
kérelem) benyújtásának végső határideje
az utolsó mérföldkő elérését követő 45.
nap, de legkésőbb a támogatói okirat
hatálybalépésétől számított 24 hónap
utolsó napját követő 45. nap.

13. A bizonylatra a kedvezményezettnek
legkésőbb
a
kifizetési
kérelem
benyújtásának napján olvashatóan és el
nem távolítható módon rá kell írnia:
a)
a támogatói okirat számát, és
b)
a „Támogatás elszámolására
benyújtásra került” rájegyzést,
amelynek hiányában a bizonylat az
elszámoláshoz nem fogadható el.

13. A bizonylatra a kedvezményezettnek
legkésőbb
a
kifizetési
kérelem
benyújtásának napján olvashatóan és el
nem távolítható módon rá kell írnia:
a)
a projekt regisztrációs számát, és
b)
a
„Támogatás
elszámolására
benyújtásra került” rájegyzést,
amelynek hiányában a bizonylat az
elszámoláshoz nem fogadható el.

Továbbá kiegészül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés
a) és b) pontja alapján az irányító
hatóság jogosult a támogatói okirattól
elállni, ha
a) a támogatói okirat hatálybalépésétől
számított tizenkét hónapon belül a
támogatott tevékenység nem kezdődik
meg és a megvalósítás érdekében
harmadik
féltől
megvásárolandó
szolgáltatásokat,
árukat,
építési
munkákat legalább azok tervezett
összértékének 50%-át elérő mértékben –
esetleges
közbeszerzési
kötelezettségének teljesítése mellett –
nem rendeli meg, vagy az erre irányuló
szerződést harmadik féllel nem köti meg,
b) a támogatói okirat hatálybalépésétől
számított tizenkét hónapon belül a
támogatás
igénybevételét
a
kedvezményezett
érdekkörében
felmerült okból nem kezdeményezi,
kifizetési igénylés benyújtásával a
megítélt támogatás legalább 10%-ának
felhasználását
nem
igazolja
és
késedelmét ezen idő alatt írásban sem
menti ki.

Amennyiben a támogatást igénylőnek volt
közbeszerzési eljárása, a kifizetési
kérelemhez csatolnia kell az adott
kifizetési kérelemben elszámolni kívánt
tételre vonatkozó közbeszerzési eljárás
során
kapott
tanúsítványt/ellenőrzési
jelentést. Felhívjuk a figyelmet, hogy
azon
tételek,
amelyekhez

Amennyiben a támogatást igénylőnek volt
közbeszerzési
eljárása,
a
kifizetési
kérelemhez csatolnia kell az adott kifizetési
kérelemben elszámolni kívánt tételre
vonatkozó közbeszerzési eljárás során
kapott tanúsítványt/ellenőrzési jelentést.

közbeszerzési eljárás kapcsolódott,
legkésőbb a záró kifizetési kérelmet
megelőzően
benyújtott
kifizetési
kérelemben számolhatóak el.
A
Felhíváshoz
mellékletek:
8.

Kiegészült a 18. ponttal.

kapcsolódó

szakmai

18.
Kötelező adatszolgáltatás excel
(támogatási kérelem benyújtásakor, záró
kifizetési
kérelem
benyújtásakor,
fenntartási időszakban évente)

