
 

 

Módosult Az akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása 
című (MAHOP-2.2-2016 kódszámú) felhívás 
 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az 
akvakultúrába történő termelési célú beruházások támogatása” című (MAHOP-2.2-2016 kódszámú) 
felhívás módosítása. 
 
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a már benyújtott, jogosultsági és/vagy 
tartalmi vizsgálat alatt álló támogatási kérelmek esetében is figyelembe vételre kerülnek a jelen 
módosítások. 
 
 
A felhívás módosítása az alábbi pontokat érinti: 
 
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások 
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei 
 
 

Módosított 
fejezet 
száma 

Eredeti szöveg Módosult szöveg 

3.4.1.1. Támogatás kizárólag a tároló tavak (1 
ha-ig), a telelő tavak, a külső halágy és a 
tápcsatornák, valamint az elfolyó vizet 
befogadó - saját tulajdonú, illetve 
kezelésű - csatornák 
iszaptalanítására/kotrására adható. 
 

Támogatás adható továbbá a tároló tavak 
(1 ha-ig), a telelő tavak, a külső halágy és 
a tápcsatornák, valamint az elfolyó vizet 
befogadó - saját tulajdonú, illetve kezelésű - 
csatornák iszaptalanítására/kotrására. 
 

3.4.1.1. Egyéb elvárások az extenzív és 
félintenzív akvakultúra rendszerek 
(tógazdasági haltermelés) esetében: 
 
A tavak folyamatos karbantartását 
biztosító lánctalpas kotrógép a termelő 
infrastruktúra részének tekintendő. 
Lánctalpas kotrógép és úszó kotrógép 
beszerzésére beruházási támogatás a 
legalább 200 hektár összes üzemelő 
halastó területtel rendelkező támogatást 
igénylő részére állapítható meg.  
 

Egyéb elvárások az extenzív és 
félintenzív akvakultúra rendszerek 
(tógazdasági haltermelés) esetében: 
 
A tavak folyamatos karbantartását biztosító 
lánctalpas kotrógép a termelő infrastruktúra 
részének tekintendő. Lánctalpas kotrógép 
és úszó kotrógép beszerzésére beruházási 
támogatás a legalább 150 hektár összes 
üzemelő halastó területtel rendelkező 
támogatást igénylő részére állapítható meg. 

3.5.2. Önálló gép- és eszközbeszerzés esetén 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, valamint önálló gép- és 
eszközbeszerzésnél az 1.-5. benyújtási 
szakaszban benyújtott kérelmek 
esetében 

- a záró kifizetési kérelem 
benyújtásának határideje 

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 



 

 

legkésőbb: 2018. augusztus 19. 
 

elszámolni.  
Önálló gép- és eszközbeszerzésnél az 1.-
5. benyújtási szakaszban benyújtott 
kérelmek esetében a záró kifizetési 
kérelem benyújtásának határideje 
legkésőbb: 2018. október 22. 
 

5.6. 5. 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. 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.  
 

 


