
 

 

Módosult „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló 
beruházások támogatása” című felhívás, valamint a felhíváshoz kapcsolódó 14. 
és 15. számú melléklet 
 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent, „A 
halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása” című (MAHOP-
5.3.3-2016 kódszámú) felhívás, valamint a felhíváshoz kapcsolódó 14. és 15. számú melléklet 
módosult. 
 
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: 
14. sz. melléklet - Adatszolgáltatási kötelezettségek listája 
15. sz. melléklet - Pojekt illeszkedése excel sablon 
 
A felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti: 
Bevezetés 
1.3. A támogatás háttere 
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 
 

Módosított 
fejezet 
száma 

Eredeti szöveg Módosult szöveg 

Bevezetés Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők 
figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a 
támogatási kérelem adatlap, továbbá 
ezek dokumentumai esetén az Irányító 
Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a 
változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, 
hogy kövessék figyelemmel a 
www.szechenyi2020.hu honlapon 
megjelenő közleményeket! 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők 
figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a 
támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek 
dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, 
illetve az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, 
ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a 
www.szechenyi2020.hu honlapon 
megjelenő közleményeket! 

1.3 Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 
2015. december 7. napján elfogadott 
MAHOP keretében a Miniszterelnökség 
Agrár-vidékfejlesztési Programokért 
Felelős Helyettes Államtitkársága, mint 
a MAHOP Irányító Hatósága hirdeti meg 
az 1056/2016. (II. 17.) számú Korm. 
határozatban szereplő Éves Fejlesztési 
Keret alapján. 

Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 
2015. december 7. napján elfogadott 
MAHOP keretében a MAHOP Irányító 
Hatóság hirdeti meg az 1056/2016. (II. 17.) 
számú Korm. határozatban szereplő Éves 
Fejlesztési Keret alapján. 



 

 

3.5.2. Önálló gép- és eszközbeszerzés esetén a 
projekt fizikai befejezésére a támogatói 
okirat kézbesítését követően legfeljebb 9 
hónap áll rendelkezésre. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a MAHOP-ban 
vállalt célértékek teljesítése érdekében az 
1.-2. benyújtási szakaszban benyújtott 
kérelmek esetében az első kifizetési 
kérelem benyújtásának határideje 
legkésőbb: 2018. augusztus 19., 
amelynek keretében a támogatási összeg 
minimum 30%-ával szükséges 
elszámolni.  
Önálló gép- és eszközbeszerzésnél az 1.-
5. benyújtási szakaszban benyújtott 
kérelmek esetében a záró kifizetési 
kérelem benyújtásának határideje 
legkésőbb: 2018. október 22. 

 

Önálló gép- és eszközbeszerzés esetén a 
projekt fizikai befejezésére a támogatói 
okirat kézbesítését követően legfeljebb 9 
hónap áll rendelkezésre. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a MAHOP-ban 
vállalt célértékek teljesítése érdekében az 
1.-2. benyújtási szakaszban benyújtott 
kérelmek esetében az első kifizetési 
kérelem benyújtásának határideje 
legkésőbb: 2018. november 15. amelynek 
keretében a támogatási összeg minimum 
30%-ával szükséges elszámolni.  
Önálló gép- és eszközbeszerzésnél az 1.-5. 
benyújtási szakaszban benyújtott kérelmek 
esetében a záró kifizetési kérelem 
benyújtásának határideje legkésőbb: 2018. 
november 30. 
 

4.3. Miniszterelnökség 
Agrár-vidékfejlesztési Programokért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 
MAHOP Irányító Hatóság 
1357 Budapest, Pf.: 6. 

Agrárminisztérium 
MAHOP Irányító Hatóság 
1860 Budapest, Pf.: 1. 

5.6 5. Az 1.-2. benyújtási szakaszban 
benyújtott kérelmek esetében az első 
kifizetési kérelem benyújtásának 
határideje legkésőbb: 2018. augusztus 
19., amelynek keretében a támogatási 
összeg minimum 30%-ával szükséges 
elszámolni.  
Önálló gép- és eszközbeszerzésnél az 1.-
5. benyújtási szakaszban benyújtott 
kérelmek esetében a záró kifizetési 
kérelem benyújtásának határideje 
legkésőbb: 2018. október 22. 
A nem a fent jelölt szakaszokban 
benyújtott kérelmek esetében a 
kedvezményezett a támogatói okirat 
kézbesítését követő naptól számított 6 
hónapon belül köteles az első kifizetési 
igénylést benyújtani, és a megítélt 
támogatási összeg legalább 10%-ával 
megegyező összeggel köteles 
elszámolni – kivétel önálló 
gépberuházás. 

5. Az 1.-2. benyújtási szakaszban 
benyújtott kérelmek esetében az első 
kifizetési kérelem benyújtásának határideje 
legkésőbb: 2018. november 15., amelynek 
keretében a támogatási összeg minimum 
30%-ával szükséges elszámolni.  
Önálló gép- és eszközbeszerzésnél az 1.-5. 
benyújtási szakaszban benyújtott kérelmek 
esetében a záró kifizetési kérelem 
benyújtásának határideje legkésőbb: 2018. 
november 30. 

 
 


