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1.1.

Eredeti szöveg

Módosult szöveg

4.
A
tógazdasági
akvakultúraágazatban dolgozók munka- és biztonsági
körülményeinek javítása.
a) Olyan szociális és higiéniai létesítmények
(pl. mobil öltöző, melegedő, mosdók,
tisztálkodásra alkalmas helyiségek stb.)
kialakítása, amelyek a vállalkozás igazolt
dolgozói létszámához és üzemtípushoz a
vonatkozó
rendeleteket
és
tervezési
előrásokat a szükséges minimum szintjén
kielégítik a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről szóló
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes
rendelet és az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet alapján.

1.1.

6.
Üzemi utak létesítése, felújítása, külső
halágyak létesítése és felújítása, belső
halágyak
korszerűsítése,
lehalászás
gépesítésének
infrastrukturális
megalapozása
(halkiemelő
helyek
létesítése), manipulációs terek kialakítása,
valamint halkeltető létesítése vagy felújítása.

1.1.

4.
Az intenzív akvakultúra-ágazatban
dolgozók
munkaés
biztonsági
körülményeinek javítása.
a) Olyan szociális és higiéniai létesítmények
(pl. mobil öltöző, melegedő, mosdók,
tisztálkodásra alkalmas helyiségek stb.)
kialakítása, amelyek a vállalkozás igazolt
dolgozói létszámához és üzemtípushoz a
vonatkozó
rendeleteket
és
tervezési
előrásokat a szükséges minimum szintjén
kielégítik a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről szóló
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes

4.
A
tógazdasági
akvakultúraágazatban
dolgozók
munkaés
biztonsági körülményeinek javítása.
a) Olyan szociális, higiéniai és irodai
létesítmények
(pl.
mobil
öltöző,
melegedő,
mosdók,
tisztálkodásra
alkalmas helyiségek stb.) kialakítása,
amelyek a vállalkozás igazolt dolgozói
létszámához
és
üzemtípushoz
a
vonatkozó rendeleteket és tervezési
előrásokat a szükséges minimum szintjén
kielégítik a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek
minimális
szintjéről
szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM
együttes rendelet és az országos
településrendezési
és
építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet alapján.
6.
Üzemi utak létesítése, felújítása, külső
halágyak létesítése és felújítása, belső
halágyak
korszerűsítése,
felújítása,
lehalászás gépesítésének infrastrukturális
megalapozása
(halkiemelő
helyek
létesítése),
manipulációs
terek
kialakítása, valamint halkeltető létesítése
vagy felújítása.
4.
Az
intenzív
akvakultúraágazatban
dolgozók
munkaés
biztonsági körülményeinek javítása.
a) Olyan szociális, higiéniai és irodai
létesítmények
(pl.
mobil
öltöző,
melegedő,
mosdók,
tisztálkodásra
alkalmas helyiségek stb.) kialakítása,
amelyek a vállalkozás igazolt dolgozói
létszámához
és
üzemtípushoz
a
vonatkozó rendeleteket és tervezési
előrásokat a szükséges minimum szintjén
kielégítik a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek
minimális
szintjéről

rendelet és az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet alapján.

1.2.

3.3.

3.4.1.1.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,7
milliárd Ft.
Nem támogatható tevékenységek
Új bekezdésekkel egészült ki:

1. Az extenzív és félintenzív akvakultúra
rendszerek
(tógazdasági
haltermelés)
esetében
b)
- Akvakultúra termelést folytató gazdaságok
diverzifikációjának
(multifunkciós
tógazdaság)
beruházási
támogatására.
Úgymint a (80 hektár feletti méretű) termelő
tevékenységet végző tógazdaságon belül a
horoggal való halfogás infrastruktúrájának
kiépítésére, az ökoturizmushoz kapcsolódó,
maradandó
építési
beruházást
nem
tartalmazó tevékenységekre (pl. madárles,
pihenőhely),
továbbá
halétterem
létesítésére szálláshellyel vagy a nélkül.
- A munkavállalók munkakörülményeinek és
biztonságának
javítása
érdekében
támogatás nyújtható a kedvező munkahelyi
környezet
(pl.:
szociális
épületek)
kialakítására és a magas színvonalú
munkakörülmények
megteremtésére,
amelyekkel megelőzhetőek az egészségügyi
problémák, csökkenthetőek a balesetek
kockázatai, illetve növekszik a munkavégzés
hatékonysága.

3.4.1.1.

2.
b)

Az intenzív
esetében

akvakultúra

rendszerek

szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM
együttes rendelet és az országos
településrendezési
és
építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII.
20.) Korm. rendelet alapján.
A
Felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 5.701.705.333 Ft.
- a Halászati Operatív Program (a
továbbiakban:
HOP)
keretében
megvalósított
beruházás
felújítása,
korszerűsítése,
rekonstrukciója
bővítés kivételével -, amennyiben
annak kötelező üzemeltetési időszaka
még nem zárult le;
- a HOP keretében megvásárolt gép és
eszköz
cseréje,
felújítása,
korszerűsítése,
amennyiben
annak
kötelező üzemeltetési időszaka még
nem zárult le.
1. Az extenzív és félintenzív akvakultúra
rendszerek
(tógazdasági haltermelés)
esetében
b)
Akvakultúra
termelést
folytató
gazdaságok
diverzifikációjának
(multifunkciós tógazdaság) beruházási
támogatására. Úgymint a (80 hektár
feletti méretű) termelő tevékenységet
végző tógazdaságon belül a horoggal
való
halfogás
infrastruktúrájának
kiépítésére,
az
ökoturizmushoz
kapcsolódó,
kizárólag
ideiglenes
emberi tartózkodásra alkalmas, csak
nyitott, vagy fedett-nyitott, gépészeti
infrastruktúrát
nem
tartalmazó
építmények létrehozására (madárles,
pihenőhely).
- A munkavállalók munkakörülményeinek
és biztonságának javítása érdekében
támogatás nyújtható (a Felhívás 1.1.
pont 4. alpontjának megfelelően) a
kedvező munkahelyi környezet (pl.:
szociális épületek) kialakítására és a
magas színvonalú munkakörülmények
megteremtésére,
amelyekkel
megelőzhetőek
az
egészségügyi
problémák, csökkenthetőek a balesetek
kockázatai,
illetve
növekszik
a
munkavégzés hatékonysága.
2. Az intenzív akvakultúra rendszerek
esetében
b)

Olyan
beruházásokra,
amelyek
a
munkavállalók
munkakörülményeinek
és
munkabiztonságának javítására, kedvezőbb
munkahelyi környezet kialakítására és a
megfelelő színvonalú munkakörülmények
megteremtésére irányul az egészségügyi
problémák megelőzése, illetve a munkahelyi
balesetek kockázatainak csökkentése miatt,
illetve melyek következtében növekszik a
munkavégzés hatékonysága;

3.4.1.1.

Gép- és eszközbeszerzésre vonatkozó külön
rendelkezések az extenzív, félintenzív és
intenzív akvakultúra rendszerek esetében
Jelen Felhívás esetében lehetőség
önálló gép- és eszközbeszerzésre.

- Olyan beruházásokra, amelyek a
munkavállalók munkakörülményeinek és
munkabiztonságának
javítására,
kedvezőbb
munkahelyi
környezet
kialakítására és a megfelelő színvonalú
munkakörülmények
megteremtésére
irányul (a Felhívás 1.1. pont 4.
alpontjának
megfelelően)
az
egészségügyi problémák megelőzése,
illetve
a
munkahelyi
balesetek
kockázatainak csökkentése miatt, illetve
melyek
következtében
növekszik
a
munkavégzés hatékonysága;
Gép- és eszközbeszerzésre vonatkozó
külön
rendelkezések
az
extenzív,
félintenzív
és
intenzív
akvakultúra
rendszerek esetében

van
Jelen Felhívás esetében lehetőség van
önálló gép- és eszközbeszerzésre is.

3.4.1.1.

Építési beruházásokra vonatkozó külön
rendelkezések az extenzív, félintenzív és
intenzív akvakultúra rendszerek esetében
Építési beruházás esetén a jogerős építési
engedélyt – beleértve az engedélyezési
záradékkal
ellátott
építészeti-műszaki
tervdokumentációt – a jogerős vízjogi
létesítési engedélyt, a jogerős közlekedési
hatósági
engedélyt,
amennyiben
nem
építésügyi
hatósági
engedély
vagy
bejelentés-köteles,
illetve
nem
vízjogi
engedélyköteles, illetve nem közlekedési
hatósági engedélyköteles a beruházás, az
illetékes
hatóság
erre
vonatkozó
nyilatkozatát a szükséges környezetvédelmi
szakhatósági
engedélyt
a
támogatási
kérelem
benyújtásakor,
legkésőbb
az
előlegigényléshez,
amennyiben
előleget
nem igényelnek, az első építéssel vagy
gépberuházással
kapcsolatos
kifizetési
kérelemhez mellékelni kell.
A szükséges jogerős vízjogi üzemeltetési
engedélyt, valamint gépberuházás esetén a
beruházás
üzemeltetésének
igazolását
legkésőbb a záró kifizetési igényléshez
mellékelni kell.

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;
amennyiben
nem
hatósági
engedély vagy bejelentés-köteles, úgy az
illetékes
hatóság
erre
vonatkozó
nyilatkozatát és a nyilatkozatban foglaltak
teljesülését igazoló dokumentumokat, a
szükséges
környezetvédelmi
szakhatósági hozzájárulást;
valamint
a
kivitelezéshez
szükséges mélységű építészeti-műszaki
tervdokumentációt.
Engedély,vagy
bejelentés
köteles
építési
tevékenység
esetében
a
támogatási kérelemhez elegendő az
engedélyezési
eljárás
megindítását
igazoló
dokumentumot,
valamint
a
hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki
tervdokumentációt csatolni.
c)
Építési beruházás esetén záró
kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
Engedélyköteles
építési
tevékenység
esetén
a
jogerős
használatbavételi
engedélyt,
vagy
hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a
használatbavételt tudomásul vette. Ennek
hiányában a használatbavételi engedélykérelem
vagy
a
használatbavétel
tudomásul
vétele
iránti
kérelem
benyújtására vonatkozó igazolást.
Nem
engedélyköteles
építési
tevékenység esetén a műszaki átadásátvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a
műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a
teljes körű javításról.
üzemeltetési
engedélyezési
eljárás
megindítását
igazoló
dokumentumot, valamint gépberuházás
esetén a beruházás üzemeltetésének
igazolását..
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 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.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a földmunkák
esetében (ÉNGY 21. munkanem) a
referencia
árak
50%-a
jelenti
az
elszámolhatóság felső határát.
Építés esetében a támogatási kérelem
keretében történő költségvetés tervezés
és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó
elszámolás
az
ÉNGY-ben szereplő
tételek azonosítója szerint történik.

3.4.1.1.

3.4.1.1.

3.4.1.3.

Egyéb elvárások az extenzív és félintenzív
akvakultúra
rendszerek
(tógazdasági
haltermelés) esetében

Egyéb
elvárások
az
extenzív és
félintenzív
akvakultúra
rendszerek
(tógazdasági haltermelés) esetében

A
haltermelő
vállalkozás
közvetlen
értékesítését (halbolt) szolgáló beruházások
esetén a telephelyen történő üzemeltetés
támogatható. Legalább 20 hektár halastó
terület üzemeltetése esetén a telephelyen
kívüli üzemeltetés is támogatható.
Egyéb
elvárások
intenzív
akvakultúra
rendszerek esetében

A haltermelő vállalkozás telephelyén
történő, közvetlen értékesítését (halbolt)
szolgáló beruházások támogathatóak.
Legalább 20 hektár halastó terület
üzemeltetése esetén a telephelyen kívüli
létesítés is támogatható.
Egyéb elvárások intenzív akvakultúra
rendszerek esetében

Halszállító
gépjárművek
és
erőgépek
kötelező
felszerelései,
valamint
az
opcionálisan
választható
biztonsági
felszerelések, elektronikus útdíj fizetéshez
szükséges
berendezések
beszerzése
támogatható, a kényelmi felszerelések,
berendezések közül azonban csak a
klímaberendezés beszerzése támogatható.

Halszállító
gépjárművek
kötelező
felszerelései, valamint az opcionálisan
választható
biztonsági
felszerelések,
elektronikus útdíj fizetéshez szükséges
berendezések beszerzése támogatható,
a kényelmi felszerelések, berendezések
közül azonban csak a klímaberendezés
beszerzése támogatható.

A
haltermelő
vállalkozás
közvetlen
értékesítését szolgáló beruházások esetén a
telephelyen
történő
üzemeltetés
támogatható. Legalább 20 tonna/év bruttó
haltermelésű és 20 kg/m3 népesítési
sűrűségű
intenzív
haltermelő
üzem
működtetése esetén a telephelyen kívüli
üzemeltetés is támogatható.
Fontos alapelv, hogy a projekt tervezése és
megvalósítása
során
a
tevékenységet
környezetkárosítást
kizáró módon kell
véghezvinni.
Amennyiben
az
Irányító
Hatóság tudomására jut, hogy más hatóság
a kedvezményezettet a támogatott projekt
tervezésével,
megvalósításával
összefüggésben
környezetkárosító
tevékenység végzése miatt elmarasztalta,
úgy
a
kedvezményezett
támogatási
jogosultsága megszűnik, és a kifizetett
támogatás visszafizetésének van helye.

A haltermelő vállalkozás telephelyén
történő, közvetlen értékesítését szolgáló
beruházások támogathatóak. Legalább
20 tonna/év bruttó haltermelésű és 20
kg/m3 népesítési sűrűségű intenzív
haltermelő üzem működtetése esetén a
telephelyen
kívüli
létesítés
is
támogatható.
Fontos alapelv, hogy a projekt tervezése
és megvalósítása során a tevékenységet
környezetkárosítást kizáró módon kell
véghezvinni. Amennyiben az Irányító
Hatóság tudomására jut, hogy más
hatóság
a
kedvezményezettet
a
támogatott
projekt
tervezésével,
megvalósításával
és üzemeltetésével
összefüggésben
maradandó
környezetkárosító tevékenység végzése
miatt
elmarasztalta,
úgy
a
kedvezményezett
támogatási
jogosultsága megszűnik, és a kifizetett
támogatás visszafizetésének van helye.

A bázis átlagos statisztikai létszámot a
támogatási kérelem benyújtását megelőző
12 hónapos időszakra vonatkozóan az
alkalmazásban állók havi átlagos statisztikai
létszámának átlaga adja.

3.5.1.

Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően –
a felújítással, korszerűsítéssel, bővítéssel,
illetve rekonstrukcióval összefüggésben –
felmerült költségek, elvégzett munkálatok a
projekt keretében nem számolhatóak el.

A bázis átlagos statisztikai létszámot a
támogatási
kérelem
benyújtását
megelőző teljes naptári évre (bázisév)
vonatkozóan az alkalmazásban állók
éves átlagos statisztikai létszáma adja.
Az
előzetes
helyszíni
szemlét
megelőzően
–
a
felújítással,
korszerűsítéssel,
bővítéssel,
illetve
rekonstrukcióval
összefüggésben
–
felmerült költségek, elvégzett munkálatok
a projekt keretében nem számolhatóak el,

kivéve
a
költségeket.

projekt

előkészítési

3.5.1.
Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően –
a felújítással, korszerűsítéssel, bővítéssel,
illetve rekonstrukcióval összefüggésben –
felmerült költségek, elvégzett munkálatok a
projekt keretében nem számolhatóak el.

3.7.1.

3.7.1.

3.8.

A projekt részét képező tervezési költség,
gép/berendezés/anyag
beszerzéséről
szóló
megrendelés/szerződés,
az
azokhoz
kapcsolódó
számla,
egyszerűsített számla, előlegszámla vagy
előlegbekérő kiállításának, teljesítésének
és kiegyenlítésének dátuma nem lehet
korábbi 2016. január 1. napjánál.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a
kedvezményezett kizárólag a támogatás
arányos csökkentése mellett jogosult
csökkenteni az indikátor célértéket a
támogatói
okiratban.
Az
indikátor
célértékekre vonatkozó tájékoztatást a 13.
számú szakmai melléklet tartalmazza.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a
projektre
a
támogatói
okiratban
meghatározott érték 75%-át, a támogatás
csökkentésre
kerül,
illetve
a
kedvezményezett - a vis maior esetét
kivéve - a támogatás arányos részét, a
rendeletben
meghatározottak
szerint
köteles visszafizetni.
A MAHOP jelen Felhíváshoz kapcsolódó
eredménymutatói az alábbiak:
Az
akvakultúra-termelés
mennyiségének
változása: 1657 tonna
Intenzív
akvakultúra-termelés
mennyiségének változása: 806 tonna
A kedvezményezett köteles elektronikus
úton az Irányító Hatóság által megjelölt
felületen és
az
általa meghatározott
feltételekkel
a
projektmegvalósítási
időszakra
és
a
projektfenntartási
időszakra vonatkozóan a jelen felhívás 5.
számú szakmai melléklete alapján jelen
felhívás 13. számú szakmai mellékletében
foglalt jogkövetkezmények terhe mellett
adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni a
Közös Halászati Politika, az ETHA rendelet
és a MAHOP célkitűzései sikerességének
értékeléséhez.
A támogatást igénylő vállalja, hogy az
üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt

Az
előzetes
helyszíni
szemlét
megelőzően
–
a
felújítással,
korszerűsítéssel,
bővítéssel,
illetve
rekonstrukcióval
összefüggésben
–
felmerült költségek, elvégzett munkálatok
a projekt keretében nem számolhatóak el,
kivéve
a
projekt
előkészítési
költségeket.
Törlésre került.

Az indikátor célértékekre vonatkozó
tájékoztatást a 13. számú szakmai
melléklet tartalmazza.

A MAHOP jelen Felhíváshoz kapcsolódó
eredménymutatói az alábbiak:
Az akvakultúra-termelés mennyiségének
változása: 2055 tonna
Intenzív
akvakultúra-termelés
mennyiségének változása: 895 tonna
A kedvezményezett köteles elektronikus
úton az Irányító Hatóság által megjelölt
felületen és az általa meghatározott
feltételekkel a jelen felhívás 5. számú
szakmai melléklete alapján jelen felhívás
13. számú szakmai mellékletében foglalt
jogkövetkezmények
terhe
mellett
adatszolgáltatási
kötelezettséget
teljesíteni a Közös Halászati Politika, az
ETHA rendelet és a MAHOP célkitűzései
sikerességének értékeléséhez.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a
projekt megvalósítási időszak és a
fenntartási kötelezettség időtartama alatt
a beruházás tárgyát nem idegeníti el és

4.2.

2.
aki vagy amely a jelen – MAHOP2.2-2016 kódszámú – Felhívás keretében,
adott
telephely
vonatkozásában
már
részesült támogatásban;

4.3.

A
támogatást igénylő jelen Felhívás
keretében
egy
megvalósítási
helyre
vonatkozóan
egy
támogatási kérelmet
nyújthat be.

nem adja bérbe.
A támogatást igénylőnek a projekt
megvalósítási időszak és a fenntartási
kötelezettség idejére rendelkeznie kell a
támogatással megvalósuló létesítmény
üzemeltetésére vonatkozó kizárólagos
joggal.
Az
akvakultúrába
történő
termelő
beruházásokra
nyújtott
támogatásra
jogosult
a)
a
mezőgazdasági
őstermelő;
családi gazdálkodó;
2.
aki vagy amely a jelen – MAHOP2.2-2016
kódszámú
–
Felhívás
keretében, adott célterületen, adott
telephely vonatkozásában már részesült
támogatásban;
A támogatást igénylő jelen Felhívás
keretében
célterületenként
egy
telephelyre vonatkozóan egy támogatási
kérelmet nyújthat be.

Jelen Felhívás keretében a támogatási
kérelmek benyújtására 2017. március 06.
napjától 2019. március 06. napig van
lehetőség.

Jelen Felhívás keretében a támogatási
kérelmek benyújtására 2017. március
29. napjától 2019. március 29. napig van
lehetőség.

4.1.

4.4.2.

5.4.

a beruházás tárgyát nem idegeníti el és nem
adja bérbe.
A támogatást igénylőnek az üzemeltetési
kötelezettség idejére rendelkeznie kell a
támogatással
megvalósuló
létesítmény
üzemeltetésére
vonatkozó
kizárólagos
joggal.
Az
akvakultúrába
történő
termelő
beruházásokra nyújtott támogatásra jogosult
a)
a
mezőgazdasági
őstermelő;
természetes személy, családi gazdálkodó;

2017. április 6.
2017. május 6.
2017. augusztus 6.
2017. november 6.
2018. február 6.
2018. május 6.
2018. augusztus 6.
2018. november 6.
2019. március 6.
3. Tartalmi értékelési szempontok
* jelölt kiegészítés

2017. április 28.
2017. május 29.
2017. augusztus 29.
2017. november 29.
2018. február 28.
2018. május 29.
2018. augusztus 29.
2018. november 29.
2019. március 29.
*a halgazdálkodásról és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII. törvény 2015. május
5. napján történt módosítása értelmében:
74. § (8) Kereskedelmi célú halászati
engedély
a 2016-os
naptári évre,
valamint az azt követő naptári évekre
nem adható ki.
Kizárólag
természetesvízi
halászati
tevékenységre
vonatkozó
munkáltatói
igazolás fogadható el.
Jelen
Felhívás
keretében
támogatott Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető támogatási tevékenységekre
igénybe
vehető
előleg maximális mértéke a megítélt támogatási előleg maximális mértéke a
támogatás
50
%-a, de természetes megítélt támogatás 50 %-a, de mikro-,
személy, mikro-, kis- és középvállalkozás kis- és középvállalkozás civil szervezet,
civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság nonprofit
gazdasági
társaság
kedvezményezett
esetén
legfeljebb kedvezményezett
esetén
legfeljebb
egymilliárd forint.
egymilliárd forint.

5.5.

1. Projekt előkészítés költségei:
a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési
dokumentumok költségei:
szükséges
engedélyezési
dokumentumok, és ezek hatósági díjának
(illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb
eljárási díj) költségei;

5.5.

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
b) Terület-előkészítési költség:
Elszámolhatók
a
projekt
célkitűzéseihez
illeszkedő
terület
beruházásra alkalmassá tétele érdekében
végzett
előkészítő
munkák
költségei
(régészeti
feltárás,
lőszermentesítés,
földmunkák stb.), a jelen Felhívás 5.7.
pontjában foglalt korlátozások figyelembe
vételével.
saját
teljesítés
a
projekt
célkitűzéseihez
illeszkedő
terület
beruházásra alkalmassá tétele érdekében
végzett előkészítő munkák költségei
(bruttó munkabér, személyi jellegű egyéb
kifizetés, bérjárulékai).
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
c) Építéshez kapcsolódó költségek:
Építés, épület-kivitelezés költsége
akkor számolható el, ha az a projekt
végrehajtásához szükséges, a támogatott
tevékenységhez kapcsolódnak.
saját teljesítés építés, épületkivitelezés költsége, (bruttó munkabér,
személyi
jellegű
egyéb
kifizetés,
bérjárulékai).
Meglévő építmény rendeltetésszerű
hasznosítását lehetővé tevő a támogatott
tevékenységhez
kapcsolódó
átalakítás,
felújítás, bővítés, rekonstrukció.
saját
teljesítés
meglévő
építmény rendeltetésszerű hasznosítását
lehetővé tevő építési költség (bruttó
munkabér,
személyi
jellegű
egyéb
kifizetés, bérjárulékai).
Az
akadálymentes
hozzáférést
biztosító
átalakítási
költségek
elszámolhatók, ha az akadálymentesítés
végrehajtása nélkül az épület nem lenne
alkalmas
a
feladat
ellátására.
Az
akadálymentesítés szükségességét és az
átalakítási
terv
megfelelőségét
szakvéleménnyel kell alátámasztani.
saját teljesítés - az akadálymentes
hozzáférést biztosító átalakítási költségek
(bruttó munkabér, személyi jellegű egyéb
kifizetés, bérjárulékai).

5.5.

1. Projekt előkészítés költségei:
a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési
dokumentumok költségei:
szükséges
engedélyezési
dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli
és tendertervek és ezek hatósági
díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási
díj, egyéb eljárási díj) költségei;
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
b) Terület-előkészítési költség:
Elszámolhatók
a
projekt
célkitűzéseihez
illeszkedő
terület
beruházásra alkalmassá tétele érdekében
végzett előkészítő munkák költségei
(régészeti
feltárás,
lőszermentesítés,
földmunkák stb.), a jelen Felhívás 5.7.
pontjában foglalt korlátozások figyelembe
vételével.

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek
c) Építéshez kapcsolódó költségek:
Építés,
épület-kivitelezés
költsége akkor számolható el, ha az a
projekt végrehajtásához szükséges, a
támogatott
tevékenységhez
kapcsolódnak.
Meglévő
építmény
rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé
tevő
a
támogatott
tevékenységhez
kapcsolódó átalakítás, felújítás, bővítés,
rekonstrukció.
Az akadálymentes hozzáférést
biztosító
átalakítási
költségek
elszámolhatók, ha az akadálymentesítés
végrehajtása nélkül az épület nem lenne
alkalmas
a feladat ellátására. Az
akadálymentesítés szükségességét és az
átalakítási
terv
megfelelőségét
szakvéleménnyel kell alátámasztani.

5.5.

5.6.

Saját teljesítés
Saját teljesítés az alábbi költségkategóriák
5.5
pontban
megjelölt
költségelemei
vonatkozásában számolható el:
Projektelőkészítés költségei.
Beruházáshoz
kapcsolódó
költségek.
Szakmai
tevékenységhez
kapcsolódó szolgáltatások költségei.
1. A Felhívás keretében támogatott projektek
költségei elszámolhatóságának kezdete:
Felújítás,
korszerűsítés,
bővítés
vagy
rekonstrukció
esetében
kizárólag
az
előzetes
helyszíni
szemlét
követően
felmerült költségek számolhatóak el.

5.6.

2. A Felhívás keretében támogatott projektek
költségei elszámolhatóságának 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, önálló gépbeszerzés
esetén a támogatói okirat kézbesítését
követő 9 hónap utolsó napját követő 45. nap.

5.6.

13. Kifizetési kérelem akkor nyújtható be és
hagyható jóvá, illetve a megítélt támogatási
összeg
akkor
fizethető
ki,
ha
a
kedvezményezett nem áll csődeljárás,
felszámolási,
végelszámolási
eljárás,
adósságrendezés
alatt,
és
nincs
köztartozása, vagy a támogatási kérelmet
benyújtó természetes személy nem áll
gazdálkodási
tevékenységével
összefüggő végrehajtási eljárás alatt és
nincs köztartozása.
16.
b)
a számla pénzügyi rendezését
igazoló
bizonylat
záradékkal
ellátott
másolatát.

5.6.

5.6.

17.
a)
természetes személy, illetve az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény XIII. fejezete alapján alanyi
adómentességet
választó
adóalany

Saját teljesítés
Saját
teljesítés
az
alábbi
költségkategóriák 5.5 pontban megjelölt
költségelemei
vonatkozásában
számolható el:
-

Projektelőkészítés költségei.

1. A Felhívás keretében támogatott
projektek költségei elszámolhatóságának
kezdete:
Felújítás, korszerűsítés, bővítés vagy
rekonstrukció esetében kizárólag az
előzetes helyszíni szemlét követően
felmerült költségek számolhatóak el,
kivéve
a
projekt
előkészítési
költségeket.
2. A Felhívás keretében támogatott
projektek költségei elszámolhatóságának
vége:
A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési kérelem) benyújtásának végső
határideje – a 3.5.2. pontban foglaltak
figyelembe vételével – az utolsó
mérföldkő elérését követő 45. nap, de
legkésőbb
a
támogatói
okirat
kézbesítését követő naptól számított 24
hónap utolsó napját követő 45. nap,
önálló gépbeszerzés esetén a támogatói
okirat kézbesítését követő 9 hónap utolsó
napját követő 45. nap.
13. Kifizetési kérelem akkor nyújtható be
és hagyható jóvá, illetve a megítélt
támogatási összeg akkor fizethető ki, ha
a kedvezményezett nem áll csődeljárás,
felszámolási,
végelszámolási
eljárás,
adósságrendezés
alatt,
és
nincs
köztartozása.

16.
b)
a számla pénzügyi rendezését
igazoló bizonylat másolatát.

17.
a) az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény XIII. fejezete
alapján alanyi adómentességet választó
adóalany kérelmező esetében a bruttó;

kérelmező esetében a bruttó;

5.6.

5.6.

Új bekezdéssel egészült ki.

18.
E-beszerzés
funkció
használatára
vonatkozó kötelezettség
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

18. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5.
melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a
nem közbeszerzés köteles beszerzések
vonatkozásában
az
alábbi
összeférhetetlenségi szabályok állnak
fenn:
Nem független az az ajánlattevő,
a)
amelyben a támogatást igénylő /
kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa irányító vagy felügyeleti szerve -, annak
tagja, és/vagy a szervezet nevében
nyilatkozattételre, képviseletre jogosult
személy,
továbbá
ezen
személy
hozzátartozója
az
alábbi
jogok
valamelyikét
gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói,
vagyonkezelői,
irányítási,
képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
b)
amelynek tulajdonosa - irányító
vagy felügyeleti szerve -, annak tagja,
és/vagy
a
szervezet
nevében
nyilatkozattételre, képviseletre jogosult
személy,
a
támogatást igénylő /
kedvezményezett szervezetében vagy
ugyanazon beszerzés vonatkozásában
másik
ajánlattevő szervezetében az
alábbi jogok valamelyikét gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói,
vagyonkezelői,
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy
kinevezési; vagy
c)
ha a támogatást igénylő /
kedvezményezett vagy másik ajánlattevő
vonatkozásában partner vagy kapcsolt
vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában
hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a
házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostohaés a nevelőszülő, a testvér, az élettárs,
az egyeneságbeli rokon házastársa, a
házastárs
egyeneságbeli rokona és
testvére, és a testvér házastársa.
19. E-beszerzés funkció használatára
vonatkozó tájékoztatás
A kedvezményezetteknek lehetőségük
van a pályázati e-ügyintézés felület ebeszerzés
funkciójának
önkéntes
használatára.
Amennyiben
a
„Beszerzéseim”
menüpontba
az

5.6.

Piaci ár igazolása
Az
alátámasztó
dokumentumok
(árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a
közbeszerzés
vagy
beszerzés
eredményeként
megkötött
szerződés
időpontjához képest 3 hónapnál régebbiek.

5.6.

Piaci ár igazolása
új bekezdésekkel egészült ki:

ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik
beszerzési igényüket, úgy azok a
http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes
oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt
megelőzően,
az
ajánlattételhez
szükséges
ésszerű időben javasolt
feltölteni.
A
beszerzési
igényben
lehetőség van megjelölni többek között az
ajánlattétel
módját,
határidejét,
a
beszerzési igény tárgyát és a teljesítési
feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
e-beszerzés funkció használata nem
helyettesíti,
csupán
elősegítheti
a
szokásos piaci ár igazolására vonatkozó
kötelezettségek teljesítését.
Piaci ár igazolása
Az alátámasztó dokumentumok
(árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a
közbeszerzés
vagy
beszerzés
eredményeként
megkötött
szerződés
időpontjához
képest
6
hónapnál
régebbiek.
Az
ajánlatkérést
úgy
kell
lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei
teljesíthetőek legyenek.
Az ÉNGY tételek esetében a
piaci ár igazolását a benyújtás idejében
aktuális ÉNGY referencia árak jelentik

A projekt tervezése során az egyes
elszámolható
költségtípusok
vonatkozásában a következő korlátozásokat
szükséges figyelembe venni.

5.7.

-

-

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve
közbeszerzési eljárások lefolytatásának
költsége)
Közbeszerzési eljárások lefolytatása
Terület előkészítés (régészeti feltárás,
lőszermentesítés, földmunkák stb.)
Műszaki ellenőri szolgáltatás
Projektmenedzsment
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás
Ingatlan vásárlás
Saját teljesítés

A projekt tervezése során az egyes
elszámolható
költségtípusok
vonatkozásában
a
következő
korlátozásokat szükséges
figyelembe
venni.
-

-

-

Költségtípusok
maximális
mértéke
az
összes elszámolható költségre vetítve: 14 % -

•Saját teljesítés

Maximális
mértéke
az
összes
elszámolható költségre vetítve: 5 %.

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve
közbeszerzési
eljárások
lefolytatásának költsége): 5 %
Közbeszerzési eljárások lefolytatása: 1
%
•Terület előkészítés (régészeti feltárás,
lőszermentesítés, földmunkák stb.): 2
%
•Műszaki ellenőri szolgáltatás: 1 %
•Projektmenedzsment: 2,5 %
•Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás:
0,5 %
•Ingatlan vásárlás: 1 %
A
fentiekben
meghatározott
költségtípusokra
vonatkozó
összes
elszámolható költség nem haladhatja
meg a projekt összes elszámolható
költségének 14 %-át.

A fentiekben meghatározott költségtípusokra
vonatkozó összes elszámolható költség nem
haladhatja
meg
a
projekt
összes
elszámolható költségének 14 %-át, azzal,
hogy az ingatlanvásárlás költségtípus
esetén maximum a projekt összes
elszámolható
költségének
2
%-a
számolható el.

5.7.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a
fent
meghatározott
költségtípusokon
belül is el kíván számolni saját teljesítést,
a saját teljesítés összege ebben az
esetben sem haladhatja meg a projekt
összes elszámolható költségének 5 %-át.
Az
extenzív,
félintenzív
és
intenzív
akvakultúra rendszerek esetében az alábbi
értékhatárig vehető igénybe termelési célú
beruházási támogatás:
a)
már
meglévő,
haltermelési
létesítményt
vagy
létesítményeket
tartalmazó
telephelyen
új haltermelési
létesítmény vagy létesítmények létrehozása
a
hozzá
tartozó
termelői,
telepi
infrastruktúrával együtt, legfeljebb 100 millió
Ft támogatási igényig,
b)
meglévő haltermelési létesítmény
vagy létesítmények termelői és telepi
infrastruktúra
értéknövelő
felújítása,
bővítése,
korszerűsítése,
fejlesztése,
legfeljebb 100 millió Ft támogatási igényig,
c)
üzemelő haltermelési létesítménnyel

Az extenzív, félintenzív és intenzív
akvakultúra rendszerek esetében az
alábbi
értékhatárig
vehető
igénybe
termelési célú beruházási támogatás:
a)
már
meglévő,
haltermelési
létesítményt
vagy
létesítményeket
tartalmazó telephelyen új haltermelési
létesítmény
vagy
létesítmények
létrehozása a hozzá tartozó termelői és
telepi infrastruktúrával együtt, (ide nem
értve a gép- és eszközbeszerzést)
legfeljebb 100 millió Ft támogatási
igényig,
ezen
belül
az
alábbiak
figyelembe vételével:
•
új halastó építése:
körtöltéses tavak esetében a
hozzá tartozó fix létesítményekkel együtt

már rendelkező kérelmező esetében más
telephelyen új haltermelési létesítmény
létrehozására legfeljebb 100 millió Ft
támogatási igényig,
d)
halszállító gépjármű maximum 20
millió Ft támogatási igényig,
e)
közvetlenül a munkakörülmények
javítását szolgáló beruházások esetén,
legfeljebb
a
folyamatosan,
teljes
munkaidőben
foglalkoztatottak
létszáma
alapján, alkalmazottanként legfeljebb hét, de
önálló szociális épület esetében összesen
legalább tizennyolc négyzetméter bruttó
alapterületig, és 10 millió Ft támogatási
igényig,
f)
önálló gép- és eszközbeszerzés
projekt esetén legfeljebb 60 millió Ft
támogatási igényig,
g)
úszó szervestrágyaszórók esetén
legfeljebb 15 millió Ft támogatási igényig,
h)
akvakultúra
termelést
folytató
gazdaságok
diverzifikációjának
(multifunkciós
tógazdaság)
beruházási
támogatása esetén legfeljebb 50 millió Ft
támogatási igényig;
i)
közvetlen értékesítési lehetőségeket
célzó beruházások esetén legfeljebb 25
millió Ft támogatási igényig;
j)
új halastó építése:
körtöltéses tavak esetében a hozzá
tartozó fix létesítményekkel együtt legfeljebb
5,5 millió Ft/ha támogatási igényig,
völgyzárógátas tavak esetében a
hozzá tartozó fix létesítményekkel együtt
legfeljebb 2,5 millió Ft /ha támogatási
igényig.
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b) Hiánypótoltatható mellékletek
4.
A
megvalósítani
kívánt
projekt
részletes szakmai és műszaki leírása, a
projekt kapcsolódási pontjai a NAS-val,
kapcsolódási pontok esetlegesen más
operatív programokkal, valamint az arra
vonatkozó
fenntartási/üzemeltetési
terv,
beleértve a projekt költségvetését, a
mérföldköveket, az indikátorokat, a projekt
forrását, az elérni kívánt eredmények és a
közbeszerzési tervet.
6.

Építési

beruházások

esetében

az

legfeljebb 5,5 millió Ft/ha támogatási
igényig,
völgyzárógátas tavak esetében a
hozzá tartozó fix létesítményekkel együtt
legfeljebb 2,5 millióFt /ha támogatási
igényig.
•
közvetlenül a munkakörülmények
javítását szolgáló beruházások (szociális,
higiéniai és irodai épület) esetén, a
támogatási
kérelem
beadása
előtt
legalább fél éve, folyamatosan teljes
munkaidőben foglalkoztatottak átlagos
létszáma
alapján,
alkalmazottanként
legfeljebb
hét
négyzetméter
bruttó
alapterületig, és összesen maximum 10
millió forint támogatási igényig,
b)
meglévő haltermelési létesítmény
vagy létesítmények termelői és telepi
infrastruktúra
értéknövelő
felújítása,
bővítése,
korszerűsítése,
fejlesztése,
legfeljebb 100 millió Ft támogatási
igényig, az a) pontban írt feltételek
figyelembe vételével,
c)
gép- és eszközbeszerzés esetén
(beleértve
az
önálló
gépés
eszközbeszerzés projektet is) legfeljebb
60 millió Ft támogatási igényig, ezen belül
halszállító gépjármű maximum 20 millió
Ft támogatási igényig, valamint úszó
szervestrágyaszórók esetén legfeljebb 15
millió Ft támogatási igényig,
d)
akvakultúra
termelést
folytató
gazdaságok
diverzifikációjának
(multifunkciós tógazdaság) beruházási
támogatása esetén legfeljebb 5 millió Ft
támogatási igényig;
e)
közvetlen
értékesítési
lehetőségeket
célzó
beruházások
(halbolt) esetén legfeljebb 25 millió Ft
támogatási igényig;
f)
a földmunkák esetében (ÉNGY
21. munkanem) a referencia árak 50%-a
jelenti az elszámolhatóság felső határát.
b) Hiánypótoltatható mellékletek
4.
A megvalósítani kívánt projekt
részletes szakmai és műszaki leírása,
valamint
az
arra
vonatkozó
fenntartási/üzemeltetési terv, beleértve a
projekt
költségvetését
(építési
beruházások
esetében
az
építményenkénti
költségvetésösszesítő, amely az egyes építmények
összes
költségét
tartalmazza),
a
mérföldköveket,
az
indikátorokat, a
projekt
forrását,
az
elérni
kívánt
eredmények és a közbeszerzési tervet.

6.1.

építményenkénti
költségvetés-összesítő,
amely
az egyes építmények összes
költségét tartalmazza.
A 4. ponttal összevonásra került.
b) Hiánypótoltatható mellékletek
új pontokkal egészült ki:

6.3.

8.

8.

nyilatkozat arról, hogy nem áll a
kedvezményezett csődeljárás, felszámolási,
végelszámolási eljárás, adósságrendezés
alatt és nincs köztartozása, vagy a
támogatási
kérelmet
benyújtó
természetes
személy
nem
áll
gazdálkodási
tevékenységével
összefüggő végrehajtási eljárás alatt és
nincs köztartozása;
Felhívjuk
a figyelmet, hogy
szakmai
beszámolót, az elszámolni kívánt gazdasági
eseményről a kedvezményezett nevére
kiállított számla másolatát, valamint a
számla
pénzügyi
rendezését
igazoló
bizonylat záradékkal ellátott másolatát - az
előlegigénylés kivételével - minden kifizetési
kérelemhez be kell nyújtani.
A
Felhíváshoz
kapcsolódó
további
jogszabályok:
új ponttal egészült ki:
A
Felhíváshoz
mellékletek:

kapcsolódó

új pontokkal egészült ki:

szakmai

5.
A projekt illeszkedése című
melléklet, amely magában foglalja a
következőket: a projekt illeszkedése a
felhívásban megfogalmazott célokhoz,
a
projekt
esetleges kapcsolódási
pontjai más operatív programokhoz és
a
NAS-hoz,
a
kiválasztási
kritériumoknak
történő megfelelés,
valamint a kötelező adatszolgáltatás a
5.
számú
szakmai
mellékletben
meghatározottak szerint.
7.
A 17. számú szakmai melléklet
útmutatása
alapján
az
energiahatékonyság
javítására
vonatkozó
feltételek
teljesítését
igazoló dokumentum. (amennyiben
releváns)
nyilatkozat arról, hogy nem áll
a
kedvezményezett
csődeljárás,
felszámolási, végelszámolási eljárás,
adósságrendezés
alatt
és
nincs
köztartozása;
Felhívjuk a figyelmet, hogy szakmai
beszámolót,
az
elszámolni
kívánt
gazdasági
eseményről
a
kedvezményezett nevére kiállított számla
másolatát, valamint a számla pénzügyi
rendezését igazoló bizonylat másolatát az előlegigénylés kivételével - minden
kifizetési kérelemhez be kell nyújtani.

•
a tartási helyek, a tenyészetek
és az ezzel kapcsolatos egyes adatok
országos nyilvántartási rendszeréről
szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet.
A Felhíváshoz
kapcsolódó szakmai
mellékletek:
16.
A projekt illeszkedése excel
sablon
17.
Tájékoztató
az
energiahatékonyság %-os javulásának
igazolásához
18. ÉNGY sablon

