A Magyar Országos Horgász Szövetség
pályázati felhívása
a kárókatona gyérítésének 2019. évi támogatására
MOHOSZ kódszám: ÁPFE-I/1/2019.
A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Elnöksége – a Magyar Akvakultúra
és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) bevonásával – a jelen felhívással a
kárókatona gyérítésének 2019. évi támogatását hirdeti meg, melynek fedezetét a tárgyi
állami céltámogatás biztosítja. Támogatás jogcíme: „A kárókatona gyérítésének
elősegítése a lőszerbeszerzés támogatásával.” A pályázat lebonyolítója az Országos
Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (OHSZK).
1. A támogatás keretösszege:
Az agrárminiszter döntése alapján (HHgF/464/2018.) a MOHOSZ részére támogatásként
megítélt 14.500.000 Ft, azaz tizennégymillió-ötszázezer forint.
2. A támogatást igénylők köre:
Egyszerűsített pályázatot (a továbbiakban: pályázat) adhat be a MOHOSZ azon
tagszervezete és tagszervezeti tagegyesülete, speciális jogállású tagja, valamint a MAHAL tagja, mely legalább 100 ha nyilvántartott halgazdálkodási vízterület hasznosítója,
illetve legalább 100 ha haltermelési létesítmény üzemeltetője.
3. Igényelhető támogatás:
A támogatás lőszer (elsősorban az ilyen célra felhasználható méretű acél- és más, nem
ólomtartalmú anyagból készült sörét) beszerzésére használható fel, mely az őshonos
halállományok védelmében végzendő közfeladatok ellátását segíti a nagy kárókatona
(Phalacrocorax carbo) gyérítésével és riasztásával. A támogatásból megvalósítandó
feladat elsősorban az állam tulajdonát képező halállomány védelmét szolgálja, a
felhasználás célterületei így elsősorban az állami tulajdonú halgazdálkodási vízterületek.
A gyérítési helyszínek között emellett a vonulási útvonalak mentén elhelyezkedő
haltermelési létesítmények (tógazdaságok) is fontos szerepet játszanak, mivel az itt kilőtt
egyedek is a természetes vizek halállományára nehezedő nyomást enyhítik.
4. Az igénylés tartami és formai követelményei:
A támogatási kérelem kizárólag a mellékelt pályázati adatlap és mellékletei hiánytalan
kitöltésével nyújtható be.
5. Az igénylés benyújtásának módja, helye és határideje:
Az adatlapot és mellékleteit kitöltve elektronikus formában (az eredeti word, illetve excel
formátumban, valamint ezen túl aláírva .pdf formátumban is) a titkarsag@mohosz.hu
címre kell legkésőbb 2019. március 11-ig (e-mail küldés napja) beküldeni. Az
igényléshez – ajánlott, nem kötelező mellékletként – az igénylő szervezet nevére szóló,
2017. és 2018. évi lőszerbeszerzések számláinak másolatai is benyújthatók, a
fentieknek megfelelő elektronikus formában.
6. A benyújtható pályázatok száma:
Egy igénylő szervezet részéről 1 (egy) pályázat nyújtható be.
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7. Határidő és hiánypótlás:
Kizárólag a felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő, határidőn belül
benyújtott pályázat fogadható el. Hiánypótlásra csak írásos értesítésre, az ott
meghatározott módon kerülhet sor.
8. A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:
A pályázatokat a MOHOSZ Elnöksége által kijelölt bizottság bírálja el, MA-HAL tagok
esetén a MA-HAL bevonásával. A döntésről a pályázók kiértesítése 2019. március
25-ig írásban történik meg. Az elbírálás főbb szempontjai:
(1) A pályázó halgazdálkodási hasznosításában lévő vízterületek, illetve
üzemeltetésében lévő haltermelési létesítmények nagysága.
(2) Az (1) szerinti területekből a 2017. és 2018. évben a kárókatona gyérítésében
érintett vízterületek, illetve haltermelési létesítmények nagysága.
(3) A 2017. és 2018. évben jogszerűen kilőtt kárókatona egyedek száma (a
megadott adatok alátámasztásához a bizottság a mellékelt 2017. és 2018. évi
lőszerbeszerzések számláinak adatait is figyelembe veszi).
9. A támogatás formája, mértéke és finanszírozásának módja:
A sikeresen pályázó szervezet (a továbbiakban: támogatott) a megítélt támogatási
összeg mértékéig jogosult a kárókatona gyérítésére alkalmas acél- és más, nem
ólomtartalmú anyagból készült sörétes lőszer beszerzésére.
A 2017. és 2018. évben - jogszerűen, illetve hatósági engedély alapján - kilőtt
kárókatona egyedek számának figyelembevételével (lsd. pályázati adatlap 1.
melléklete), kilőtt egyedenként maximum 1000 Ft/egyed, egy pályázat keretén belül
maximum bruttó 1.000.000 Ft értékű lőszer beszerzésére, illetve felhasználására
lehet pályázni. A megítélt támogatási összeg az igényelthez képest alacsonyabb
összegre is vonatkozhat.
A támogatási időszak: 2019. február 19. – 2019. április 30.
A megítélt támogatási összeg mértékéig támogatottnak – a támogatható lőszer
típusának és mennyiségének megjelölésével – a MOHOSZ részére szóló
árajánlatot kell kérnie. Az árajánlaton szerepelnie kell a lőszer típusának,
darabszámának, cikkszámának és anyagának (acél, wolfram, bizmut, cink, ón). A
bekért árajánlatot elektronikus úton kell megküldeni a MOHOSZ részére a
titkarsag@mohosz.hu e-mail címre.
A támogató által jóváhagyott árajánlat és a támogató által kiállított megrendelő
alapján támogatott jogosult a megítélt támogatási összeg mértékéig a lőszer
beszerzésére, melynek ellenértékét a MOHOSZ nevére és székhelyére kiállított
átutalásos számla és a termék átvételéről szóló teljesítésigazolás alapján, annak
kézhezvételét követően a MOHOSZ egyenlíti ki. A számla keltének és az átutalás
határidejének is a fentiek szerinti támogatási időszakon belülre kell esnie.
A lőszer típusát, darabszámát, cikkszámát és anyagát nem tartalmazó, illetve
ólomtartalmú sörétes lőszerről szóló számlák nem elfogadhatók.
A nyertes pályázónak a kiíró által külön meghatározott formában és tartalommal a
2019. évben történt kilövésekről 2020.01.31-ig be kell számolnia.
10. Kapcsolattartás:
A pályázattal kapcsolatban a pályázók kizárólagosan az itt feltüntetett elérhetőségeken
kaphatnak felvilágosítást. E-mail: zellei.agnes@mohosz.hu Telefon: +36 30 748 8326
Budapest, 2019. február 19.

