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1. AZONOSÍTÁS
Tagállam

Magyarország

Operatív program

Program száma (CCI-szám): 2007 HU 14 FPO 001
Jelentéstétel éve: 2015.
Az éves jelentés Monitoring Bizottság
jóváhagyásának időpontja: 2015.

Végrehajtási jelentés

általi

2. RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS
A 2008. szeptember 9-én az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által elfogadott
Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) keretében a halászati ágazat számára
komoly fejlesztési lehetőségek nyíltak a 2007-2013-as időszakban. 2014-ben a rendelkezésre
álló források mintegy 89%-a a 2. prioritási tengely szerint a tógazdaságok, intenzív
rendszerek, halfeldolgozók építésére, felújítására és infrastruktúrájuk fejlesztésére, valamint
vízi környezetvédelemre kerültek kifizetésre. A 3. prioritási tengely kifizetései a 2015. évben
realizálódnak, 2014-ben a kifizetések 1%-a szolgálta a kollektív intézkedések (promóció,
tudástranszfer,) megvalósítását. Magyarország a teljes keret 5,9%-át fordíthatja Technikai
Segítségnyújtásra (a továbbiakban:TS; az erre fordított kifizetések az összes kifizetés 10%-át
tették ki 2014-ben).
Az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) által finanszírozott közösségi halászati
támogatásra vonatkozó általános szabályokat az 1198/2006/EK Tanácsi Rendelet az Európai
Halászati Alapról (a továbbiakban: EHA Rendelet) állapítja meg. Az EHA Rendelet 67. cikke
rendelkezik az éves és a záró végrehajtási jelentési kötelezettségről, amely szerint a HOP
Irányító Hatóság (a továbbiakban: HOP IH) minden év június 30-ig a HOP Monitoring
Bizottság (a továbbiakban: MB) jóváhagyását követően éves jelentést nyújt be a Bizottság
részére az operatív program végrehajtásáról. A jelentés a Bizottság 498/2007/EK rendelete (a
továbbiakban: EHA végrehajtási rendelet) XIV. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően,
az ott megadott szerkezetben készült el.
A jelentésben szereplő adatok elsődleges forrása az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési
Rendszer (a továbbiakban: IIER), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint
Közreműködő Szervezet (a továbbiakban KSZ) által készített havi pénzügyi riport 2014.
december 31-i adatai.
A 2014. évről összességében elmondható, hogy az operatív program harmadik
módosításának köszönhetően tovább folytatódott a beruházások előrehaladása az akvakultúra
és a halfeldolgozás terén.
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A 3. prioritási tengely vonatkozásában folytatódott a korábban már megvalósított projekt
kifizetése és lezárása, valamint egy új, „Közösségi Halmarketing Program részeként
megvalósuló, a hazai halfogyasztás növeléséért és az ágazati imázs javítására irányuló
kommunikációs kampány kreatív és PR ügynökségi tevékenység beszerzése” tárgyú projekt
tervezése és megvalósítása is elindult. A tájékoztatást és nyilvánosságot érintően több
rendezvényre is sor került az ország különböző pontjain.
A 3. prioritási tengely nem konvergencia régió 2012. évi teljes kerete az n+2 szabály
szerint 2014. december 31-ig nem került felhasználásra, ezért 26 102 euró forrásvesztés
történt. Az Európai Bizottság az előzetes egyeztetést követően 2015. március 31-én
automatikusan visszavont 26 102 euró összegű kötelezettségvállalást a 2012. évre
vonatkozóan a nem konvergencia célkitűzésnél.
Fontos továbbá megemlíteni, hogy a halászati ágazat széleskörű bevonásával folytatódott
a hazai egyeztetés a 2014-2020-as programozási időszakról. A 2014. év eseményeit az 1. sz.
melléklet foglalja össze.
A 2014. december 31-i állapot szerinti pénzügyi előrehaladást az összes EHA-hozzájárulás
(34 769 572 euró) arányában, euróban a következő ábra szemlélteti:

Miniszterelnökség
1357 Budapest, Pf. 6.

|4

MINISZTERELNÖKSÉG
AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

1. ábra. A 2014-es év pénzügyi előrehaladásának bemutatása a teljes EHA hozzájárulás arányában

3. AZ OPERATÍV PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK
ÁTTEKINTÉSE PRIORITÁSI TENGELYENKÉNT
3.1. Információ a prioritási tengelyek tekintetében a ténylegesen elért
előrehaladásról
II. prioritási tengely:
Mutatók

2006 2009 2010 2011 2012
Eredmény

Új halastó (ha)

Felújított halastó (ha)
Az akvakultúra
ágazatban alkalmazott
munkaerő létszámának
fenntartása (fő)
A biotermelésre átállt
termelőegységek száma
(db)
Újonnan létesített

Cél
Kiindulás
Eredmény
Cél
Kiindulás
Eredmény

81

13

42

89

2013

2014

47

14

2015

286
1000

0
11

259

654

413

1248

549

3134
4000

0
94

107

323

417

616

852

Cél
Kiindulás

Összesen

2409
1353

1353 1317 1314 1343 1349 1328* 1579**

Eredmény
Cél
Kiindulás
Eredmény

NEM INDULT
0

0

0

212

225

1312
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halfeldolgozó üzemek
(kapacitás: tonna)
Felújított halfeldolgozó
üzemek (kapacitás:
tonna)

Cél
Kiindulás
Eredmény

700
0
0

90

285

130

132

1133

1770

Cél
1300
Kiindulás
0
A munkakörülmények és Eredmény
0
2
6
5
3
4
20
a higiéniai körülmények
Cél
5
fejlesztését célzó
Kiindulás
0
projektek száma (db)
A Halastavi
Eredmény
64
64
64
64
Környezetgazdálkodási
Cél
50
Programban résztvevő
0
halastó terület aránya % Kiindulás
Forrás: Közreműködő Szervezet, Akvakultúra ágazatban kiinduló országos foglalkoztatási adat: Agrárgazdasági
Kutató Intézet,
*Az adat az Agrárgazdasági Kutató Intézettől származik
**Az adat előzetes adat, az Agrárgazdasági Kutató Intézettől származik

III. prioritási tengely:
A HOP 3. prioritási tengelye mentén 2012-ben nem valósult meg projekt, 2011-ben és 2013ban egy-egy, összesen két projekt valósult meg, így ezek hatása az eredménymutatók
alakulására még nem releváns.
A tengely eredménymutatóinak részletes vizsgálata és elemzése a 2014-2015-ben
megvalósuló marketingkampányt követően esedékes.
A III. prioritási tengely alá tartozó specifikus célok eredménymutatói
A
Eredménycélkitűzés mutató
kódja
megnevezése

Kiindulási
adatok
(2006)

Érték

Érték

Tervezett
cél
(2014)*
(2015)

(2013)

SO1.2

A hazai „értékes”
halfajok
arányának
növelése (%)

60,4

**

**

63,05

-

SO1.3

Szakirányú
továbbképzések
száma (db)

N.A.

N.A.

N.A.

9

Monitoring
jelentés

SO1.4

Az átlaghozam
növekedése az
akvakultúra
ágazatban
(tonna/ha)

0,551

0,497

0,496

0,62

AKI

Adatok
forrása
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A hazai
halfogyasztás
növekedése
(kg/fő/év)

SO4.1

3,96

5,13***

-

5,2

AKI

*Az éves adatok még nem állnak rendelkezésre.
** A jelentés összeállításának időpontjában nem áll rendelkezésre pontos adat
***A korábbi időszakhoz viszonyított jelentősebb eltérés az új számítási módszertan alkalmazásából fakad:

=

ℎ
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á
+

ö
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é
+
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V. prioritási tengely
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Összesen
8
3
3
6
7
3
30
Kommunikációs/promóciós Eredmény
feladatokkal kapcsolatos
15
Cél
tevékenységek száma (db) Kiindulás
0
0
8
11
14
20
27

Mutató

Forrás: IH

3.2. A prioritási tengelyekre
meghatározott információk

és

az

intézkedésekre

vonatkozó

Nem volt.
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3.3. Pénzügyi információk (euróban)
3.3.1. A jelentés évére vonatkozó pénzügyi információk (2014)
A konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:
euró

1. prioritási tengely
2. prioritási tengely
3. prioritási tengely
4. prioritási tengely
5. prioritási tengely
Végösszeg

Az irányító
hatóságnak
megküldött kifizetési
igényekben foglalt, a
kedvezményezettek
által kifizetett
kiadások¹

Megfelelő
hozzájárulás
közpénzből²

5 412 894,19
590 277,82
6 003 172,01

3 483 902,13
590 277,82
4 074 179,95

A
kedvezményezette
k számára történő
Megfelelő
kifizetések
hozzájárulás az
teljesítéséért
Alapból³
felelős szervezet
által kifizetett
kiadások⁴⁴

2 612 926,60
442 708,37
3 055 634,97

5 269 878,36
515 230,91
5 785 109,27
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Megfelelő
hozzájárulás az
Alapból⁵⁵

3 952 408,24
386 422,99
4 338 831,234
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A Bizottságtól
kérvényezett összes
kifizetés. A
közösségi
Alap
hozzájárulás
hozzájárulása,
kiszámítási
amelyre az
alapjának
irányító hatóság meghatározása a
kötelezettséget
1198/2006/EK
tanácsi rendelet 76.
vállalt⁶⁶
cikkének (1)
bekezdése vagy a
76. cikkének (2)
bekezdése⁷⁷
2 916 419,74
2 701 415,59
148 429,95
318 551,19
3 064 849,69
3 019 966,78

A Közösségtől
kapott összes
kifizetés⁸⁸

2 701 415,59
318 551,19
3 019 966,78
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A nem konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:
euró

1. prioritási tengely
2. prioritási tengely
3. prioritási tengely
4. prioritási tengely
5. prioritási tengely
Végösszeg

Az irányító
hatóságnak
megküldött kifizetési
igényekben foglalt, a
kedvezményezettek
által kifizetett
kiadások¹

Megfelelő
hozzájárulás
közpénzből²

274 142,09
64 136,88
338 278,97

109 656,83
64 136,88
173 793,71

A
kedvezményezette
k számára történő
Megfelelő
kifizetések
hozzájárulás az
teljesítéséért
Alapból³
felelős szervezet
által kifizetett
kiadások⁴⁴

54 828,42
32 068,44
86 896,86

111 195,48
64 006,70
175 202,18

Miniszterelnökség
1357 Budapest, Pf. 6.

Megfelelő
hozzájárulás az
Alapból⁵⁵

55 597,74
32 003,35
87 601,09
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A Bizottságtól
kérvényezett összes
kifizetés. A
közösségi
Alap
hozzájárulás
hozzájárulása,
kiszámítási
amelyre az
alapjának
irányító hatóság meghatározása a
kötelezettséget
1198/2006/EK
tanácsi rendelet 76.
vállalt⁶⁶
cikkének (1)
bekezdése vagy a
76. cikkének (2)
bekezdése⁷⁷
54 517,04
55 597,74
39 215,36
13 786,90
93 732,40
69 384,64

A Közösségtől
kapott összes
kifizetés⁸⁸

57 953,21
71 893,48
129 846,69
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Sorszám

Magyarázat

1

A kedvezményezettek összes igényelt elszámolható kiadása feltüntetésre került, amelyet 2014. január 1. és dec. 31. (postázás dátuma) között a
Közreműködő Szervezetnek megküldtek, függetlenül azok jóváhagyásától. A kifizetett kiadások az ÁFA visszaigénylésre jogosult
kedvezményezettek nettó, az ÁFA visszaigénylésre nem jogosult kedvezményezettek bruttó kiadásait tartalmazza. Az elszámolható kiadás az
IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2014. decemberi bizottsági árfolyam (307,14
HUF/EUR).

2

A Közreműködő Szervezetnek 2014. január 1. és dec. 31 (postázás dátuma) között megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül). A
2. tengelyen a konvergencia régión az elszámolható kiadások maximum 60%-a, nem konvergencia régión maximum 40%-a, az 5. tengelyen
100%-a. Az IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2014. decemberi bizottsági árfolyam
(307,14 HUF/EUR).

3

A Közreműködő Szervezetnek megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül) EHA része. Számított adat, az IIER-ben nincs
nyilvántartva. A konvergencia régión a kifizetési igény 75%-a, a nem konvergencia régión a kifizetési igény 50%-a. A tételek euróra történő
átszámításhoz az árfolyam a 2014. decemberi bizottsági árfolyam (307,14 HUF/EUR).

4
5
6
7
8

A Közreműködő Szervezet által teljesített kifizetések 2014. január 1. és december 31. (kifizetés dátuma) között. Árfolyam: az 1198/2006/EK
Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva.
Árfolyam: az 1198/2006/EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján
euróban is nyilván van tartva.
IH saját nyilvántartása alapján. Elsődleges szabályként a Tanács 1198/2006/EK rendelet 95. cikkének rendelkezését veszi az IH figyelembe,
mely a támogatási határozat jogerőre emelkedésének hónapjában érvényes HUF/EUR árfolyam. A forrás-felszabadulás (pl. lemondás,
ügyintézői korrekció, stb.) negatív értékkel került bele a számításba.
A Bizottságtól kért kifizetések 2014. január 1. és december 31. (forrás lehívás dátuma) között. Nem szerepel az IIER-ben. SFC, havi pénzügyi
riport, IH nyilvántartás alapján került megadásra.
A Bizottságtól kapott kifizetések 2014. január 1. és december 31. (térítés lehívás dátuma) között. Nem szerepel az IIER-ben a tételes bontás. A
Közreműködő Szervezet adatai alapján került megadásra.
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3.3.2. A program elejétől kumulált pénzügyi információk (2008-2014)
A konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:
euró

1. prioritási tengely
2. prioritási tengely
3. prioritási tengely
4. prioritási tengely
5. prioritási tengely
Előleg 1 (2008)
Előleg 2 (2009)
Végösszeg

Az irányító
hatóságnak
megküldött kifizetési
igényekben foglalt, a
kedvezményezettek
által kifizetett
kiadások1

Megfelelő
hozzájárulás
közpénzből2

48 772 929,86
1 873 362,29
50 646 292,15

31 203 660,24
1 872 785,03
33 076 445,27

A
kedvezményezette
k számára történő
Megfelelő
Megfelelő
kifizetések
hozzájárulás az
hozzájárulás az
teljesítéséért
Alapból3
Alapból5
felelős szervezet
által kifizetett
kiadások4

23 402 745,18
1 404 588,77
24 807 333,95

31 627 339,15
1 890 756,74
33 518 095,89
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Alap
hozzájárulása,
amelyre az
irányító
hatóság
kötelezettséget
vállalt6

30 836 786,75
1 930 233,10
32 767 019,85

A Bizottságtól
kérvényezett összes
kifizetés. A
közösségi
hozzájárulás
kiszámítási
alapjának
meghatározása a
1198/2006/EK
tanácsi rendelet 76.
cikkének (1)
bekezdése vagy a
76. cikkének (2)
bekezdése7
22 350 043,55
1 307 803,86
2 400 394,99
2 400 394,99
28 458 637,39

A Közösségtől
kapott összes
kifizetés8

22 350 043,55
1 307 803,86
2 400 394,99
2 400 394,99
28 458 637,39
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A nem konvergencia - célkitűzés alapján támogatásra jogosult régiók:
euró

Az irányító hatóságnak
A kedvezményezettek
megküldött kifizetési
Megfelelő
Megfelelő számára történő kifizetések
Megfelelő
igényekben foglalt, a
hozzájárulás hozzájárulás
teljesítéséért felelős
hozzájárulás az
kedvezményezettek által közpénzből2 az Alapból3
szervezet által kifizetett
Alapból5
1
4
kifizetett kiadások
kiadások

1. prioritási tengely
2. prioritási tengely
3. prioritási tengely
4. prioritási tengely
5. prioritási tengely
Előleg 1 (2008)
Előleg 2 (2009)
Végösszeg

859 511,87
177 261,29
1 036 773,16

373 316,79
177 261,29
550 578,08

186 658,39
88 630,65
275 289,04

393 779,58
180 219,88
573 999,46
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Alap
hozzájárulása,
amelyre az
irányító hatóság
kötelezettséget
vállalt6

194 768,13
115 147,89
309 916,02

A Bizottságtól
kérvényezett összes
kifizetés. A
közösségi
hozzájárulás
kiszámítási
alapjának
meghatározása a
1198/2006/EK
tanácsi rendelet 76.
cikkének (1)
bekezdése vagy a
76. cikkének (2)
bekezdése7
196 889,77
71 893,48
39 165,21
39 165,21
347 113,67

A Közösségtől
kapott összes
kifizetés8

196 889,77
71 893,48
39 165,21
39 165,21
347 113,67
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Sorszám

Magyarázat

1

A kedvezményezettek összes igényelt elszámolható kiadása feltüntetésre került, amelyet 2014. dec. 31-ig (postázás dátuma) a Közreműködő
Szervezetnek megküldtek, függetlenül azok jóváhagyásától. A kifizetett kiadások az ÁFA visszaigénylésre jogosult kedvezményezettek nettó,
az ÁFA visszaigénylésre nem jogosult kedvezményezettek bruttó kiadásait tartalmazza. Az elszámolható kiadás az IIER-ben csak Ft-ban van
nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2014. decemberi bizottsági árfolyam (307,14 HUF/EUR)

2

A Közreműködő Szervezetnek 2014. dec. 31-ig (postázás dátuma) megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül). A 2. tengelyen a
konvergencia régión az elszámolható kiadások maximum 60%-a, nem konvergencia régión maximum 40%-a, az 5. tengelyen 100%-a. Az
IIER-ben csak Ft-ban van nyilvántartva. A tételek euróra történő átszámításhoz az árfolyam a 2014. decemberi bizottsági árfolyam (307,14
HUF/EUR)

3

A Közreműködő Szervezetnek megküldött kifizetési igény (jóváhagyástól függetlenül) EHA része. Számított adat, az IIER-ben nincs
nyilvántartva. A konvergencia régión a kifizetési igény 75%-a, a nem konvergencia régión a kifizetési igény 50%-a. A tételek euróra történő
átszámításhoz az árfolyam a 2014. decemberi bizottsági árfolyam (307,14 HUF/EUR)

4

A Közreműködő Szervezet által teljesített kifizetések 2014. dec. 31-ig. Árfolyam: az 1198/2006/EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a
könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján euróban is nyilván van tartva.

5

Árfolyam: az 1198/2006/EK Rendelet 95. cikkének megfelelően a könyveléskori havi bizottsági árfolyam. Az IIER-ben Ft-ban és ez alapján
euróban is nyilván van tartva.

6

7

IH saját nyilvántartása alapján. Elsődleges szabályként a Tanács 1198/2006/EK rendelet 95. cikkének rendelkezését veszi az IH figyelembe,
mely a támogatási határozat jogerőre emelkedésének hónapjában érvényes HUF/EUR árfolyam. A forrás-felszabadulás (pl. lemondás,
ügyintézői korrekció, stb.) negatív értékkel került bele a számításba.
A Bizottságtól kért kifizetések 2014. dec. 31-ig (forrás lehívás dátuma). Nem szerepel az IIER-ben. SFC, havi pénzügyi riport, IH nyilvántartás
alapján került megadásra.
Miniszterelnökség
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8

A Bizottságtól kapott kifizetések 2014. dec. 31-ig (térítés lehívás dátuma). Nem szerepel az IIER-ben a tételes bontás. A Közreműködő
Szervezet adatai alapján került megadásra.
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3.4. Minőségi elemzés
3.4.1. Pénzügyi eredmények:
2014-ben a HOP IH 4 394 072 euró összegű kötelezettséget vállalt az EHA terhére a
konvergencia régiókat illetően. A nem konvergencia régióban 87 601,09 euró
kötelezettségvállalás történt az EHA keretből. A kötelezettségvállalás legnagyobb része a
2013-ban (6. benyújtási kör) beérkezett beruházási támogatási kérelmek elbírálásából és
leszerződéséből adódott. Hasonlóan az előző évekhez, a HOP IH 2014-ben is az összes, a
jogosultsági kritériumnak megfelelő támogatási kérelmet támogatta. A hatodik benyújtási
időszakra 2013 októberében került sor, ekkor összesen 74 db konvergencia régiós kérelem
érkezett be 1,98 Mrd Ft értékben, melyből végül 58 db, 1,05 Mrd Ft összegű (EHA-rész
euróban: 2,55 M euró) kérelem került támogatásra. Kötelezettségvállalás hatodik benyújtási
kör kérelmeire 2014-ben történt. 2014 októberében sor került a HOP II. tengelyén 3
beruházási jogcímére (TK7), amelyre 62 támogatási kérelem érkezett, ebből 50 db Bíráló
Bizottsági döntésre átadható, ezek jóváhagyható támogatási igénye összesen 1,19 Mrd Ft.
Emellett sor került a III. tengelyen is benyújtási körre, ahol 0,87 Mrd Ft értékben érkeztek be
kérelmek, melyek elbírálására és kötelezettségvállalására 2015-ben kerül sor.
A szerződési ráta az egész EHA-hozzájárulás arányában összességében (konvergencia,
nem konvergencia régió, 2008-2014) 94,9%. Az euróban számolt kötelezettségvállalás 2014es értékét az árfolyamváltozás, a forint romlása továbbra is kedvezőtlenül befolyásolta az
egész év során (2013. december: 299,46 HUF/EUR; 2014. december: 307,14 HUF/EUR).
A 2014-es kifizetési kérelmek a 2. prioritási tengely beruházásai esetében négy benyújtási
időszakban kerültek benyújtásra (február, május, július és november), míg a TS esetében
folyamatosan érkeztek be az elszámolások a Közreműködő Szervezethez. 2013-ban a 3.
prioritási tengely projektjeit tekintve megtörténtek az első kifizetések, melyek a 2014 évben
folytatódtak. A kedvezményezettek 2014-ben elszámolt kiadása a konvergencia régión
6 003 172 euró volt, mely alapján 4 074 180 euró kifizetését kérték. Nem konvergencia
régión a HKP, a 2. prioritási tengely beruházásai, illetve a 3. prioritási tengely projektjei
keretében 274 783 euró összegű kifizetési igény érkezett be.
A konvergencia régión 2014-ben 785 109,27 euró került kifizetésre (EHA rész: 4 394 072
euró), míg a nem konvergencia régión 175 202 euró kifizetés történt (EHA rész: 87 601 euró).
A Program elejétől számított kifizetési ráta 73%. Ez az előző év adatához képest 13
százalékpontos növekedést jelent.
2014 októberében a HOP Igazoló Hatósága (a továbbiakban: HOP IgH) benyújtotta a
Program nyolcadik időközi kifizetési kérelmét a Bizottsághoz. A kérelem értéke a
konvergencia régión 3 019 697 euró, a nem konvergencia régión 69 385 euró. A két,
programszintű, 7%-os előleggel együtt mind a konvergencia, mind a nem-konvergencia
régión részben sikerült eleget tenni az n+2 szabálynak, nem-konvergencia régióban 26 102
euró forrásvesztést szenvedett Magyarország, melyet a 2015-ben benyújtásra kerülő
Programmódosításban fog az IH rendezni. Programszinten a forráslehívási arány a két
előleggel összesen 83%, előleg nélkül 69%.
Miniszterelnökség
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A Bizottságtól 2014. decemberben megérkezett az időközi lehívás összege, konvergencia
régión, 3 019 967 euró, nem konvergencia régión 69 385 euró került jóváírásra.
Programszinten a Bizottsági térítés aránya a két előleggel összesen 83%, előleg nélkül
69%.

3.4.2. Fizikai eredmények, esélyegyenlőség:
A 2014-ben új halastóként létrehozott vízfelületek (hektár) aránya a HOP-ban kitűzött cél
1,4%-a, ami kumuláltan 28,6%, míg a felújított halastavak aránya a tavalyi évhez képest
csökkent, és a kitűzött érték 13,7%-át teszi ki, ami kumuláltan 78,3%-ot jelent. A tárgyévben
az újonnan létesített halfeldolgozó üzemek tekintetében jelentős kapacitásnövekedés
tapasztalható - a tervezett kapacitást meghaladva, annak 187%-a, kumuláltan 249%. A
felújított halfeldolgozó üzemek kapacitása is jelentősen növekedett, 1133 tonna értékre, ami a
tervezett 87%-a, kumuláltan 136%. A felújított, illetve bővített halfeldolgozó egységekben a
támogatásnak köszönhetően javultak a higiéniai és munkakörülmények, a környezeti
feltételek, és jobb termelési rendszer került bevezetésre (minőség, technológiai innováció) 4
projekt keretében, mely a tervezett projektszám 80%-a, kumuláltan a tervezett érték 400%-a,
azaz négyszeres a túlteljesítés. Az akvakultúra halastó mennyiségi adatai a hosszú építési idő
miatt részarányosnak tekinthetőek, azonban elmaradnak a közbülső célokban
megfogalmazottaktól. A tényleges beruházások, illetve építkezések csak 2010 tavaszán
indultak be. Tekintettel a tógazdasági beruházások időigényére, az aktivált új halastavak,
illetve a felújítottak csak korlátozott mértékben szerepelnek a 2011-es és 2012-es mutatók
között. Ezeket a mutatókat a programzáráskor, 2015-ben érdemes megvizsgálni. A
programban kitűzött félidős eredményhez képest az elmaradás másik részbeni magyarázata az
a tény, hogy a megvalósult beruházások egy része jelentős mértékben a telepi infrastruktúra
fejlesztését és a termelésbiztonság növelését jelentette, ami nem tükröződik a fizikai
mutatókban, de a megbízható és magas színvonalú folyamatos termelést szolgálja. Hasonló
okok miatt tapasztalható elmaradás a halfeldolgozás területén is.
A 2011-ben indult Halastavi Környezetgazdálkodási Program kifizetési időszaka 2013 év
végén lezárult, további feladat a feltételeknek való megfelelés ellenőrzése. Az egyszerűsített
program ötéves elkötelezettség mellett az első és a második évben maximum 90-90
euró/ha/év részleges kompenzációt fizetett a feltételeket betartó halgazdálkodók számára, ami
évente 36 euró/ha/év átlagtámogatást jelentett. A HOP Közreműködő Szervezetének adatai
szerint a tógazdaságot üzemeltető vállalkozások közül 88 (24%) vett részt a HKP programban
és részesült részleges kompenzációban. A résztvevők számánál lényegesebb az érintett
halastóterület. 2011-ben Magyarországon 27 567 hektár halastóterületet tartottak nyilván. A
programban az érintettek 17 177 hektár halastóterülettel vettek részt, ami az összes
halastóterület 62,3%-a. 2014-ben a csatlakozott gazdálkodók száma nem változott.
A TS-re vonatkozólag a kommunikációs projektek száma 27-ről 30-ra emelkedett. A TSből finanszírozott álláshelyeken a 2014. december 31-i állapot szerint 14 főből 11 fő női
alkalmazott dolgozott.
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3.5. Monitoring szabályok
Az EHA Rendelet 62. cikkének megfelelően a HOP IH a HOP minőségi és hatékony
végrehajtásának biztosítására 2009-ben kialakította a monitoring rendszert a 2. prioritási
tengely beruházási intézkedéseire, amely, azóta alapjaiban (adatgyűjtés, adatfeldolgozás
módja) nem változott. A HOP IH a KSZ-szel együttműködésben minden évben jogcímenként
felülvizsgálja a gyűjtendő adatokat és az elektronikus adatszolgáltatási felületet.
A 2014. évi adatok szolgáltatására vonatkozó szabályozás az Európai Halászati Alap
társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások
feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendeletben (a továbbiakban: 50/2011 VM rendelet),
valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések
monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.)
FVM rendeletben található. A monitoring adatszolgáltatás teljesítésének megkönnyítése
érdekében a Közreműködő Szervezet a benyújtási időszak előtt a honlapján Közleményt tesz
közzé az adatszolgáltatás feltételeiről, módjáról és határidejéről. Ennek melléklete részletes
kitöltési útmutatót és oktatóvideó-programot tartalmaz az elektronikus adatszolgáltatási
felület használatához, továbbá a benyújtási felületen a kedvezményezettek részéről feltett
kérdésekre is válaszol a benyújtási időszak alatt.
A beruházási jogcímek esetében minden kedvezményezett, aki előző év december 31-ig
jogerős határozattal rendelkezett, monitoring adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet
elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül kell teljesíteni adott év februárja és márciusa
során. 2014-re vonatkozóan a monitoring adatszolgáltatás 2015. február 17. és március 19.
között történt. A monitoring indikátorok a 2014. évre vonatkozóan is úgy lettek kialakítva,
hogy segítségükkel a HOP IH az éves jelentésben be tudja mutatni a Programban
megállapított specifikus célokra vonatkozó eredményeket, valamint eleget tudjon tenni az
EHA végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott esetleges adatigényének (Infosys
riport).
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap által társfinanszírozott
Vidékfejlesztési Programmal közös, de a HOP-ra külön lekérdezhető informatikai rendszer
(IIER) mind fizikai, mind pénzügyi megvalósításra vonatkozó indikátorokat tartalmaz. A
Bizottság javaslatára a kedvezményezetteknek a beruházás elejétől kumulált adatokat is meg
kell adniuk.
A KSZ az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését ellenőrzi. A
mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a
továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 71. §-a alapján az ügyfél ötszázezer forintig terjedő, a
támogatási összeggel vagy a jogellenes magatartás súlyával arányos mulasztási bírsággal
sújtható, ha monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt
késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan vagy nem az előírt módon
teljesíti. Szankció alkalmazására az alábbiak szerint került sor: Az Európai Halászati Alap
társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti
vízi környezet védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló 110/2011. (XI.24.)
számú, a Halastavi Környezetgazdálkodási Programot (továbbiakban: HKP) szabályozó VM
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rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) alapján 1 db kérelem esetében a támogatási
rendelet 6.§ előírt jelentési kötelezettség be nem tartása miatt a 14.§ (1a) és (2) h) pontjában
előírt szankciók alkalmazása mellett összesen 80.610 Ft összeg támogatás megvonása történt
meg.
2014-re vonatkozóan a monitoring adatszolgáltatásra kötelezett 114 ügyfélből 105 ügyfél
esetében teljesült, ami 92%-os kitöltöttséget jelent. Az adatok feldolgozása során a
nyilvánvaló eltérések kiszűrésre kerültek.
A 2. tengelyen a Halastavi Környezetgazdálkodási Program, a 3. tengely, valamint az 5.
tengely monitoringját a ME IHF Monitoring Osztály és a KSZ szakmai osztályai végzik - a
fent említett Ügyfélkapun kívül, egyéb adatforrások felhasználásával.

3.6. Jelentősebb felmerült problémák és a megoldásukra hozott
intézkedések
A HOP Ellenőrző Hatósága (a továbbiakban: HOP EH) megbízásából eljáró KPMG Hungária
Könyvvizsgáló, Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: KPMG Hungária
Kft.) mint Ellenőrző Szerv 2014. december 15-én elkészítette a 2013. évre vonatkozó éves
ellenőrzési jelentését. Az ebben található megállapítások kapcsán az IH az az alábbi
intézkedéseket tette:
A KPMG Hungária Kft. a rendszerellenőrzés vizsgálata során közepes jelentőségű
megállapításában jelezte, hogy a 3. tengely intézkedéseihez kapcsolódó helyszíni ellenőrzések
esetén nem állnak rendelkezésre kidolgozott ellenőrzési eljárásrendek. A HOP IH és a
Közreműködő Szervezet 2015 márciusában véglegesítette a helyszíni ellenőrzések
lebonyolítására vonatkozó eljárásrendeket.
Ugyanez a jelentés a következő kis jelentőségű megállapítást tette:
„Műveletellenőrzéseink során több esetben tapasztaltuk, hogy az ügyfelek az építési
beruházások esetén eltérő építési normagyűjteményt alkalmaznak, mint amely alapján a
Közreműködő Szervezet ellenőrzi a kérelmeket. Erre a vonatkozó jogszabályi rendelkezés
hiányossága ad lehetőséget, mivel abban nem került rögzítésre, hogy melyik
normagyűjteményt kell figyelembe vennie a kedvezményezettnek.” Az Irányító Hatóság az
50/2011. (VI.6.) VM rendelet módosításában pontosította, hogy az építési beruházások esetén
melyik építési normagyűjtemény kell a kedvezményezetteknek figyelembe venniük.
Ugyanebben a jelentésben javasolták, hogy az Irányító Hatóság ismét hívja fel a
kedvezményezettek figyelmét a számviteli nyilvántartásra vonatkozó kötelezettségeikkel
kapcsolatos előírások maradéktalan betartására, különös tekintettel a beruházási támogatás
összegének tőketartalékba (lekötött tartalékba) helyezésére, illetve a jóváhagyott művelettel
összefüggő gazdasági eseményekről történő külön analitika vezetéséről (50/2011 (VI.6.) VM
rendelet 13.§ (1) és (2). Az Irányító Hatóság a HOP IH 1/2015 (I.22). közleményében erre
nyomatékosan felhívta a kedvezményezettek figyelmét.
Szintén jelen dokumentumban világítottak rá arra, hogy a „2. tengely beruházási jogcímei
esetében az 50/2011 VM rendelet 19.§ (2) bekezdés alapján a tervdokumentáció, a tervezői
költségvetés, valamint a jogerős építésügyi hatósági engedély vagy bejelentés, vagy jogerős
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vízjogi létesítési vagy jogerős közlekedés hatósági engedély, illetve amennyiben nem
engedélyköteles a beruházás az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozata esetében a
hiánypótlás nem lehetséges a támogatási kérelem vonatkozásában. Ez olyan esetekben is
elutasításhoz (majd esetleg fellebbezéshez, II. fokú eljáráshoz) vezethet, amikor az ügyfél egy
rendelkezésére álló dokumentációt elfelejt csatolni a kérelméhez.” Az Ellenőrző Szerv
javaslata alapján az Irányító Hatóság megvizsgálta annak lehetőségét, hogy a támogatási
kérelem részét képező dokumentumok (nyilatkozatok) esetében lehetségessé váljon a
hiánypótlás, és a 44/2014 (IV.14) VM rendelet megjelentetésével megtette a szükséges
intézkedéseket.

3.7. Az operatív program éves vizsgálata után a Bizottság által
megfogalmazott ajánlások
A Bizottság 2014.07.15-én fogadta el a Halászati Operatív Program 2013. évre vonatkozó
előrehaladási jelentését, ajánlásokat nem tett (bizonyító dokumentum: Ref.
Ares(2014)2348892-15/07/2014) hiv. számú bizottsági levél).

3.8. Visszafizetett vagy újrafelhasznált támogatás
A HOP IgH 2015. február 13-án feltöltötte az SFC rendszerbe az EHA végrehajtási
rendelet szerinti, 2014. évre vonatkozó, visszavont, visszafizettetett, függőben lévő és a 46.
cikk (2) bekezdése szerinti vissza nem fizettethető összegekről szóló éves nyilatkozatot. A
jelentés alapján 2014-ben összesen 22 797,65 eurót fizettek vissza az ügyfelek, melynek az
EHA-része 17 098,22 euró. A visszafizettetések a konvergencia régión, a 2. tengelyen
történtek. A forráslehívásokból a visszafizettetett összegek levonásra kerültek.
2014. május 12-én a KSZ szabálytalansági felelőse, eleget téve az Európai Csalás Elleni
Hivatal (OLAF) felé fennálló jelentéstételi kötelezettségének a 10 000 eurót meghaladó
szabálytalanságok vonatkozásában, tájékoztatta a hatóságot az időszakban jogerőre
emelkedett szabálytalanságot megállapító határozatról. Az érintett művelet esetében a
támogatott visszafizetési kötelezettségének EHA-része 16.008 euró.

3.9. Az EHA Rendelet 56. cikke szerinti jelentős módosulás
Nem volt.
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3.10. Az operatív program végrehajtására vonatkozó általános feltételek
változásai
3.10.1. Programmódosítás
2014. július 24-én a HOP IH kezdeményezte a HOP 3. sz. módosítását, amelyet a HOP
MB 2014. július 31-én írásbeli szavazás formájában jóváhagyott. A tervezett módosítás fő
célja a nem-konvergencia régióban felszabaduló forrás átcsoportosítása a 3. prioritási
tengelyre, valamint annak biztosítása, hogy a 3. prioritási tengely valamennyi intézkedési
típusa elérhetővé váljon a konvergencia és nem-konvergencia régióban egyaránt.
A Bizottság 2014. augusztus 8-án kelt Ref. Ares(2014) 2603404 referencia számú
levelében ezt a módosítást nem fogadta el és kérte feltüntetni a szervezeti változások
megjelenítését is a módosításban. 2014. szeptember 18-án a HOP 3. sz. módosítása a
Bizottság felé ismételten benyújtásra került, s ezt a módosított dokumentumot 2014.
szeptember 26-án a Bizottság befogadta (Ref. Ares(2014)3177648 - 26/09/2014). A
módosítás jóváhagyása 2014. november 25-én megtörtént a Bizottság részéről.(C(2014)
9022).
Az új pénzügyi kereteket a 2. számú melléklet tartalmazza.
A változás nem módosítja a HOP irányítási és ellenőrzési rendszerét.

3.10.2. 2. tengely
Beruházások
A 2014-es beadási időszakra ismételten pontosítani, egyszerűsíteni és részben szigorítani
kellett a beruházási támogatásokat szabályozó 50/2011. (VI.6) VM rendeletet. Az 50/2011.
(VI. 6.) VM rendeletet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló
Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről,
az alábbi rendeletek módosították, illetve pontosították:
- 22/2014. (III. 14.) VM rendelet A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel
összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról;
- 44/2014. (IV. 14.) VM rendelete, a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak
megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításával kapcsolatosan;
- 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási
támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai
Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések
támogatásának részletes feltételeiről;
- 4/2014. (X.1.) MvM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló
Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások
feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról.
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A módosításokkal átvételre és pontosításra került néhány fogalom is az 50/2011 VM
rendeletben.
Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésen belül a már
meglévő, haltermelési létesítményt vagy létesítményeket tartalmazó telephelyen új
haltermelési létesítmény vagy létesítmények létrehozása a hozzá tartozó telepi
infrastruktúrával együtt, legfeljebb 100 millió forint támogatási igényig támogatható a
korábbi 150 millió forintos összeg helyett. Ellenben az úszó szervestrágyaszórók esetében a
támogatási határ 5 millió forintról 15 millió forintra növekedett, a termelői halértékesítési
vagy halfeldolgozási lehetőség kialakításának beruházásai esetében pedig a 20 millió forint
támogatási igény 50 millió forintra emelkedett.
Pontosításra került azoknak az összegeknek a mértéke is, amit az ügyfél köteles
visszafizetni, ha a beruházás befejezését követő első három naptári évben a foglalkoztatotti
létszám átlagos növekedése nem éri el a pontozási szempontok szerint vállalt foglalkoztatotti
létszám átlagos növekedését.
A gépberuházások során a támogatás igénybevételének feltételeinél az is meghatározásra
került, hogy a módosítás nem növelheti a támogatási határozat szerinti, az összevonással
érintett gépekre együttesen megállapított támogatási összeget, és nem módosíthatja a
beruházás célját. A támogatási kérelem módosítására a halfeldolgozási gépek, technológiai
berendezések tekintetében az ügyfélnek támogatási kérelmenként egyszer van lehetősége.
Önállóan, építési beruházás nélkül támogatható - az akvakultúra termelő beruházásaihoz
nyújtandó támogatások esetében - gépek jegyzékébe beemelték a hidraulikus, és mechanikus
szártépők és zúzó-mulcsozó gépeket, a pótkocsikat és utánfutókat, valamint a
homlokrakodókat.
2014-ben bevezetésre került még az is, hogy az MVH minden naptári évben utólagos
ellenőrzésnek veti alá az Európai Halászati Alap keretében Magyarország által beruházási
tevékenységekre fordított azon kiadások legalább 1%-át, amelyeknél a záró kifizetés
folyósítása már megtörtént, de a támogatások igénybevételének általános feltételeire
vonatkozó kötelezettségvállalások továbbra is fennállnak. Az MVH a beruházást kizárólag az
üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt ellenőrzi.
Változás még a támogatási kérelmek elbírálása során, hogy azok rangsorba állításakor a
támogatás igénybevételéhez szükséges minimális ponthatárt a rendelkezésre álló forrás
ismeretében, annak figyelembe vétele mellett az IH azon támogatási kérelem alapján
határozza meg, amelynek vonatkozásában a támogatás nyújtására fordítható keretösszeg még
teljességgel fedezi az adott kérelem és a rangsorban azt megelőző támogatási kérelmek
összesített támogatási igényét. A minimális ponthatárt el nem érő támogatási kérelmek a
2007. évi XVII. tv. alapján forráshiány miatt elutasításra kerülnek.
Továbbá törlésre került az a pont, mely szerint az igényelhető támogatás mértéke az
elszámolható kiadások legfeljebb 40%-a, amennyiben a beruházással érintett telephely nem
konvergencia területhez tartozik. Eltörölték azt a kikötést is, amely előírta, hogy a benyújtott
támogatási kérelem alapján hozott támogatási határozatnak megfelelően az első, az
elszámolható költségek legalább 25%-át tartalmazó kifizetési kérelmet a támogatási határozat
jogerőre emelkedésétől számított 9 hónapon belül, vagy az azt követő első kifizetési
időszakban kell benyújtani.
A halszállító gépjármű támogatási kérelem benyújtása során, a gépjármű nettó bekerülési
értékének nem kell kevesebbnek lennie, mint a halfeldolgozói kapacitást érintő beruházás
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nettó értékének 50%-a, ugyanakkor halfeldolgozóval kell rendelkeznie, vagy legkésőbb az
első kifizetési kérelem benyújtásakor csatolnia kell a halfeldolgozó működési engedélyét.
A 2014. október 1-31. közötti időszakban, a HOP II. tengelyének 3 beruházási jogcímére
benyújtásra került 62 támogatási kérelem, melyből 12 kérelem elutasításra került.

3.10.3. 3. tengely
A közös érdekeket szolgáló 3. prioritási tengely szerinti közbeszerzési intézkedések hosszas
előkészítést követően 2011-ben elindultak, melyet 2014-ben a pályázatos követett. A magyar
halászati ágazat meghatározó szereplőivel és a Bizottsággal előzetesen lefolytatott
konzultációk, valamint a korábbi Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (a továbbiakban:
HOPE) tapasztalatai alapján az EHA 3. prioritási tengelyéhez kapcsolódó intézkedések
végrehajtásához a 17/2014 VM rendelet 5.§ alapján négy területre összpontosított:
a) Kollektív intézkedések,
b) A vízben élő növény- és állatvilág védelmét és fejlesztését célzó
intézkedések,
c) Új piacok kialakítása és promóciós kampányok szervezése, illetve
d) Kísérleti projektek
A programok megvalósítása
a) a 2007. évi XVII. törvény 65. § (3) bekezdése alapján, pályázati úton,
közbeszerzési eljárás keretein belül történik.
b) A 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések
támogatásának részletes feltétleit a 17/2014. (III. 7.) VM rendelet szabályozza.
c) Az Innovatív, kísérleti haltartó rendszerek kialakításának és az azokhoz
kapcsolódó oktatási infrastruktúra fejlesztésének támogatás esetén a benyújtás
feltételeit a 1/2014 (X.15.) IH közleményben megjelent pályázati felhívás
tartalmazza.
Az ágazat összes szereplőjének érdekeit közvetlenül szolgáló, nagy összegű programelemek –
így különösen a fogyasztásösztönző reklámkampány lefolytatása – esetében közbeszerzési
eljárást megindító felhívás kerül kiírásra a feladat ellátására, vagyis a támogatás végső
kedvezményezettjének kiválasztására.
A HOP 3. prioritási tengelye mentén megvalósuló projektek kiválasztása tehát egyrészt a
közbeszerzési törvény, másrészt a miniszteri rendelet alapján történik. Ezen jogszabályok
azonban nem tartalmazzák azokat a részletszabályokat, amelyek szükségesek a megfelelő
teljesítés ellenőrzéséhez, igazolásához és a támogatás kifizetéséhez. Így a projektek
elszámolásához el kellett készíteni a HOP IH és a KSZ munkáját szabályzó Eljárásrendet és
Végrehajtási Kézikönyveket (továbbiakban: VHK). A már meglévő VHK-k esetében a
szervezeti változások átvezetését és a folyamatok pontosítását kellett elvégezni. A KSZ és a
HOP IH egyaránt elkészítette saját Végrehajtási Kézikönyvét külön-külön a pályázati úton,
valamint a közbeszerzési eljárás keretein belül megvalósuló projektek részletes
szabályozására. A dokumentumok 2014-ben folyamatosan frissítésre kerültek.
A részletszabályok kialakításához kapcsolódóan szintén már a 2012-es évben megkezdődött
az 54/2012. VM rendelet módosítása, amelyet hatályon kívül helyez a 17/2014. (III. 7.) VM
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rendelete „az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó
intézkedések támogatásának részletes feltételeiről” című 2014. márciusában megjelent,
pályázati és a közbeszerzéses keretrendszert meghatározó jogszabálya.
A HOP 3. számú módosításának fő célja a nem-konvergencia régióban felszabaduló forrás
átcsoportosítása a 3. prioritási tengelyre, valamint annak biztosítása, hogy a 3. prioritási
tengely valamennyi intézkedési típusa elérhetővé váljon a konvergencia és nem-konvergencia
régióban egyaránt. 2014-ben a HOP pénzügyi táblájának módosítása miatt a HOP 3. prioritási
tengelyén rendelkezésre álló források összege is megváltozott: a konvergencia célkitűzés
szerinti régióban 3. prioritási tengelyen a rendelkezésre álló EHA forrás 2.250.000 euró, a
nem konvergencia célkitűzés szerinti régióban 281.325 euró. Emellett sor került a III.
tengelyen is benyújtási körre, ahol 0,87 Mrd Ft teljes támogatási összegre érkeztek be
pályázatok, melyek elbírálására és kötelezettségvállalására 2015-ben kerül sor.
2014-ben a teljes támogatás összege 23.810.000 Ft (mintegy 39.215,36 euró EHA és
ugyanennyi nemzeti forrás összesen.) 2014-ben a kifizetések összege 19.699.000 Ft, vagyis
mintegy 64136,88 euró 307,14 HUF/EUR árfolyamon számolva.
A „Közösségi Halmarketing Program részeként megvalósuló, a hazai halfogyasztás
növeléséért és az ágazati imázs javítására irányuló kommunikációs kampány kreatív és PR
ügynökségi tevékenység beszerzése” című közbeszerzés keretében a Red Lemon Media Group
Kft. 23.810.000,- Ft nettó + 6.428.700,- Ft Áfa összesen bruttó 30.238.700,- Ft összegben
nyert projekt részletei a Tájékoztatás és Nyilvánosság fejezetben kerül leírásra.

4. A TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS FELHASZNÁLÁSA
A HOP 5. tengelyének végrehajtása során 2014-ben 6 projekt részesült támogatásban. A
kötelezettségvállalás nettó összege összesen (EU+hazai) 60 018 727 Ft volt, amely
figyelembe véve a Tanács 1198/2006/EK rendelet 95. cikkének rendelkezését a
kötelezettségvállalás, illetve a többletigény hónapjában érvényes HUF/EUR árfolyamon
számolva összesen 202 264 eurót jelent. A 2014. évben nem került projekt végelszámolásra,
így ebből újra felhasználható keret nem keletkezett, így ez a 3. pontban szereplő táblázatban
nem befolyásolta a kumulált kötelezettségvállalást. A legnagyobb költségvetésű projekt a
HOP kiértékeléséhez és az új MAHOP elindításához szükséges statisztikai adatgyűjtések és
elemzések elkészítése. Ezen felül a TS-keret terhére történtek még a HOP IH utazási jellegű
ráfordításainak 2013. évi költségei, külföldi tanulmányutak, konferenciák utófinanszírozása,
valamint a HOP 3. tengelyhez kapcsolódó pályázati felhívás elkészítését segítő projektek is.
A 2014. év során kötelezettségvállalt projektek költségvetési és darabszám-megoszlását a
következő grafikon mutatja be:
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2.

ábra. A 2014. évi TS projektek költségvetési és darabszám-megoszlása

5. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG
2014-ben kettő projekt valósult meg: kettő, a kommunikációt és a nyilvánosságot célzó
TS-projekt az 5. tengelyen, és egy projekt a 3. prioritási tengelyen.
A HOP IH fontosnak tartja a HOP megismertetését a potenciális kedvezményezettekkel és
a magyar lakossággal, illetve az eddig elért eredmények bemutatását.
A szakmai nyilvánosság keretében 2014-ben megvalósult két Monitoring Bizottsági ülés.
2014. Június 2-án a Jászkíséri Halas Kft. üzemének meglátogatása mellett szakmai vitát is
folytatott az MB. A decemberi MB helyszínéül az FM szolgált.
A 2014-es évben a HOP ismertsége a 2013-ban elkészített grafikai eszközök (könyv,
határidőnapló, „best practice” kiadványok) szórásával is nőtt.
Fontos kiemelni, hogy a 2011. évben elindult http://halaszat.kormany.hu tematikus
weboldal folyamatosan frissül, így strukturáltan nyomon követhetők a legújabb információk a
HOP-pal
kapcsolatban,
amelyeknek
egy
része
angolul
is
fellelhető
a
http://fisheries.kormany.hu oldalon. Ezen az oldalon a HOP-ra vonatkozó összes jogszabály
és nyilvános dokumentáció megtalálható.
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A Halászati Alapok Osztálya a 3. prioritási tengelyen lévő marketing tevékenység
megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást indított, amelynek keretében halfogyasztási
szokások kutatására alapozva egy marketing kampányt épített fel. A halfogyasztást a fiatalabb
korosztály körében népszerűsíti. Az eddig ismert, de kevésbé kedvelt fogalomkörből kiemeli
a halételeket, s egyszerű, könnyen elkészíthető receptekkel próbálja megismertetni azokat. A
kampány keretében a Red Lemon Media Group Kft. 23.810.000,- Ft nettó + 6.428.700,- Ft
Áfa összesen bruttó 30.238.700,- Ft összegben nyert „Közösségi Halmarketing Program
részeként megvalósuló, a hazai halfogyasztás növeléséért és az ágazati imázs javítására
irányuló kommunikációs kampány kreatív és PR ügynökségi tevékenység beszerzése”
tárgyában feladatot. A kampány részeként kialakított Kapj rá! arculat és kampány elemek
havi több alkalommal megjelenő közlemény, sajtó megjelenés, média esemény keretében
kerülnek népszerűsítésre. Ennek keretében tájékoztató, interaktív honlap és a későbbiekben
közösségi oldal is segíti a tájékoztatást.
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1. táblázat, Kapj rá! PR. Közlemények és megjelenés számok a kampányban

1.
2.
3.
4.

5.

Közlemény címe

Kiadás dátuma

„ez mind halászlé – avagy a
nemzeti étel ezer arca”
„Szeretjük,
de
ritkán
vásárolunk halat”
„Reviczky
Gábor
szenvedélyéről vallott”
„Vízi mentőkkel töltötte a
napját Marenec Fruzsi és
Molnár Andi”
„Kiderült
a
Ponty
Magyarország kedvenc hala”

2014. 07. 03.
2014. 07. 09.

Megjelenési felület
megjelenés szám

és

A két cikk együttesen
120 online felületen és 10
print sajtóban jelent meg.

2014. 07. 25.

6 print és 33 online

2014. 08. 05.

TV adásban, 3 print és 40
online

2014. 09. 11.

7 print és közel nyolcvan
online

A HOP nyertes támogatási kérelmeinek teljes listája és adatai elérhetők a
halaszat.kormany.hu internetes oldalon a „HOP-ban kedvezményezettek listája” alpontban az
Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK rendeletben előírt tájékoztatási kötelezettség
teljesítésének megfelelően. A lista nem tartalmazza az 1000 euró alatti támogatást kapott
magánszemélyek nevét.
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5.1. A 498/2007/EK rendelet 28. cikke alapján az Operatív Program
közismertségének értékelése
Az EHA végrehajtási rendelet 2. cikke alapján a magyarországi operatív programnak nem
kellett bemutatnia a tájékoztató és nyilvánosságot biztosító intézkedések értékelésének
módját. Általánosságban elmondható azonban, hogy a halászati szakmában résztvevők
alapvetően ismerik a HOP-ot és célkitűzéseit. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szakma
iránt érdeklődők hallottak a programról, és egyértelműen tudják, hogy a HOP egy Európai
Unió által társfinanszírozott program.

6. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZÖSSÉGI JOGNAK VALÓ
MEGFELELÉSRŐL
A HOP megvalósításában további lehetőséget, egyes esetekben pedig a támogatások
igénybevételének feltételét jelenti a különféle uniós stratégiákhoz való kapcsolódás. A
versenyképes haltermelés megvalósítása, a szerkezetátalakítás, a diverzifikáció,
vidékfejlesztési törekvések, a multifunkcionális halgazdaságok kialakítása szorosan
illeszkedik a Közös Halászati Politikához (a továbbiakban: KHP).
Az EHA Rendelet 5. cikkének megfelelően a HOP támogatja azokat a tevékenységeket,
amelyek hozzájárulnak az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés (EUMSz) által
megfogalmazott általános célkitűzések, valamint a KHP részeként meghatározott, a halászat
és akvakultúra fenntartható fejlődését biztosító közösségi célkitűzések megvalósításához. A
HOP ezáltal teljes mértékben megfelel a Közös Agrárpolitika, valamint a Kohéziós Politika
célkitűzéseinek.
Megalkotásra került az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös
érdekeket célzó intézkedések támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III 7.) VM
rendelet, mely 2014.szeptember 16. napján lett hatályos.
Módosításra került az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati
Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló
50/2011. (VI. 6.) VM rendelet az alábbi rendeletekkel:
• 22/2014. (III. 14.) VM rendelet A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvénnyel összefüggésben egyes agrár- és környezetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek
módosításáról,
• 44/2014. (IV. 14.) VM rendelete,a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak
megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításával kapcsolatosan,
• 2/2014. (IX. 15.) MvM rendelet Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási
támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet, valamint az Európai
Miniszterelnökség
1357 Budapest, Pf. 6.

| 28

MINISZTERELNÖKSÉG
AGRÁR-VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések
támogatásának részletes feltételeiről,
• 4/2014. (X.1.) MvM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási
támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kijelöléséről szóló 154/2011. (VIII.
10.) Korm. rendeletet a 221/2014. (IX. 4.) egyes kormányrendeleteknek a kormányzati
szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló Korm. rendelet módosította.
110/2011. (XI. 24.) VM rendelet az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában
megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti vízi környezet
védelmével kapcsolatos intézkedések feltételeiről szóló törvényt a 44/2014. (IV. 14.) VM
rendelet módosította.
54/2012. (VI. 21.) az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati
Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések
támogatásának feltételeiről szóló VM rendeletet a 17/2014. (III. 7.) VM rendelet 22. §-a
hatályon kívül helyezte 2014. március 10. napjával.
Éves ellenőrzési jelentés
Az EHA Rendelet alapján a HOP EH minden évben elkészíti az éves ellenőrzési
jelentést. Az EHA Rendelet 61. cikkének (3) bekezdése felhatalmazást ad az EH-nak arra,
hogy a vonatkozó feladatainak ellátásába egy ellenőrző szervet is bevonjon, amely
rendelkezik az ellenőrzések ellátásához szükséges működésbeli függetlenséggel.
A 2013. EHA pénzügyi év ellenőrző szervi feladatainak ellátására a Vidékfejlesztési
Minisztérium 2013. augusztus 28-án a KPMG Hungária Kft-t választotta ki. Az Ellenőrző
Szerv az ellenőrzéseket az EH felügyelete mellett, azzal szorosan együttműködve végezte. A
2013. EHA pénzügyi év vizsgálatának megkezdésére, az EH által adott megbízásnak
megfelelően 2013. december 20-án került sor. A rendszerellenőrzést 2014. április 7-én fejezte
be. A feladat-ellátási időszakban az EH teljes mértékben támaszkodott az Ellenőrző Szerv
munkájára, amelynek keretében az Ellenőrző Szerv elvégezte az előírt ellenőrzéseket,
elkészítette az éves ellenőrzési jelentést és ez alapján kiállította véleményét az EH részére.
Az éves ellenőrzési jelentés az elvégzett összes ellenőrzés (műveletellenőrzések és
rendszerellenőrzés) eredményeinek az összefoglalását, a korábbi években történt
megállapítások nyomon követését, valamint az eredményekre támaszkodva a kiadott
fenntartás nélküli véleményt foglalja magában.
Az éves ellenőrzés eredményeként a vizsgált 2013-as EHA pénzügyi évre
vonatkozóan a rendszerellenőrzés tekintetében 1 közepes jelentőségű megállapítás és 2 kis
jelentőségű megállapítás született. Ezen túl a műveletellenőrzés tekintetében 5 kis és 1
közepes jelentőségű megállapítás, valamint 5 pénzügyi hiba került megfogalmazásra. A
megállapításokra intézkedési terv jóváhagyása megtörtént. A korábbi évi ajánlások nyomon
követését tekintve elmondható, hogy 1 ajánlás nem, 2 pedig részben teljesült.
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Az EH az Éves Ellenőrzési Jelentést, valamint a fenntartás nélküli véleményt
2014.12.18-án töltötte fel a Bizottság és a tagállamok közötti elektronikus levelező rendszerre
(SFC2007). A Bizottság 2015. április 1-jén az SFC 2007 rendszeren keresztül küldött
levélben tájékoztatta az Ellenőrző Hatóságot, hogy elfogadta a 2013. EHA pénzügyi évre
vonatkozó Éves Ellenőrzési Jelentést és Véleményt.
Ennek alapján a 2013. EHA pénzügyi évre vonatkozóan a HOP irányítási és ellenőrzési
rendszere megfelel az EHA Rendelet 57–61. cikkében és az EHA végrehajtási rendelet VII.
fejezetében előírt követelményeknek, és elég hatékonyan működött ahhoz, hogy elfogadható
bizonyosságot nyújtson a Bizottságnak bemutatott költségnyilatkozatok helytállóságára és
következésképpen az azok alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségére és szabályosságára
vonatkozóan.
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7. MÁS ESZKÖZÖK KIEGÉSZÍTÉSE
A HOP más programok forrásait nem veszi igénybe. Ennek biztosítására megtörtént a
hasonló tevékenységektől való lehatárolás. A HOP legtöbb ponton az Európai Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) társfinanszírozott vidékfejlesztési program
intézkedéseihez kapcsolódik, tekintve, hogy a halászati intézkedések 2004-2006 között az
Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részét képezték. A HOP és a
vidékfejlesztési program céljai közösek a környezetvédelmet és a fenntartható fejlődést
illetően, így egymást kiegészítve külön forrásból biztosítják, hogy a stratégiákban
megfogalmazott célok teljesíthetőek legyenek. A pontos lehatárolás megtörtént és az irányítás
különválasztásával biztosított, hogy ne legyen átfedés a két program között. A vidékfejlesztési
program prioritásai és intézkedései között található vizesélőhely-védelmi, gazdasági
diverzifikációs, vízrendezési és vízgazdálkodási; emellett a falusi turisztikai elemeken
keresztül, közvetett módon kapcsolódik a HOP-hoz. A halászati ágazat konkrét fejlesztéseit
azonban a vidékfejlesztési program nem tartalmazza.
A HOP és a vidékfejlesztési program közös végrehajtási rendszere garantálja, hogy a két
program egymást kiegészítve, átfedések nélkül működjön. Az IIER - amely akkreditált
informatikai rendszer - biztosítja, hogy a kedvezményezettek nyilvántartása az előírásoknak
megfelelő legyen, továbbá az egységes számlakezelés kizárja annak lehetőségét, hogy
egyazon költség két helyen kerüljön elszámolásra.
Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU Rendelete (2013. december 17.) öt alapra
(Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap, Európai Tengerügyi és Halászati Alap) vonatkozóan
számos területen egységes szabályozást fogalmaz meg 2014-től. Ilyen például a programozás,
pénzügyi korrekciók, monitoring és értékelés. A közös szabályozás hatására 2014-ben is
folytatódott Magyarországon a strukturális alapok, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap
és a halászati alap programjainak szorosabb együttműködése és a tervezés központi
koordinálása, ami elősegíti majd az alapok közötti nagyobb szinergiát.
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1. sz. melléklet: A 2014. év eseményeinek összefoglalása
2014

Január

Beruházások

Halastavi
Környezetgazdálkodási
Program

BRX bizottsági ülés
adatgyűjtési rend.
módosítás ülésén

Berlin, édesvízi akvakultúrában
érdekelt képviselői találkozás

3. tengely

Nyilvánosság

Egyéb hatósági feladatok

Vidékfejlesztési nap Dunaharaszti
Friends
Berlin

BRX, Akvakultúraágazat,
támogatásokról
szóló
rendelettervezet
egyeztetés

of

Aquaculture_LLC_meeting

Részvétel a Vidékfejlesztési napon

Stakeholder Meeting on the revision of the Data
Collection Regulation
EU tagállamok
találkozója.

Közép-Európa

Állami támogatásokkal
bizottság I. ülése

akvakultúra

foglalkozó

tanácadó

Halászati és akvakultúra bizottság (Brx)ű
Balatoni Halgazdasági Nonprofit Zrt. többoldalú
egyeztető megbeszélés
NGM tárcaközi ülés
Végrehajtási rendeletek kialakításáról egyeztetés
Varsó, Európai
szemináriuma

Február

KK benyújtása

Tisza-tó sporthorgász beszámoló
Nemzetközi fegyver, Horgászat, Vadászat
Kiállítás
Részvétel
a
MAHOP
munkacsoport ülésen

Committee
Meeting

for

alapok

Fisheries

and

éves

IT

Aquaculture

Nyilatkozat a visszakövetelt összegekről

partnerségi

A NÉBIH-el közös ellenőrzés a Veszprém megyei
Kormányhivatalnál

Részvétel a FEHOVA előkészítésében és
lebonyolításában

Részvétel a Magyar Akvakultúra Szövetség
közgyűlésén
Beszámolók az
Miniszterelnökség
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Március

HOP
Bizottsági
(beruházási
jogcímek)

Bíráló
ülés

Képviselet a Víz Keretirányelv
és fenntartható akvakultúráról
szóló nemzetközi találkozón

Ágazati
szakmai
Debrecen

Április

fórum

(MASZ),

Director General Meeting_Brussels
Sustainable Aquaculture workshop Brussels

Részvétel a Halászati Főigazgatók éves
rendes ülésén

ETHA monitoring szakértői csoport ülése

Halászati
főigazgatók
informális
találkozója, KHP végrehajtása (Athén)

EATIP közgyűlés Brüsszel

XXI.
Alföldi
Állattenyésztési
és
mezőgazda napok (Hódmezővásárhely)

BRX, részvétel az OP tervezést elősegítő ETHA
szakértői bizottság ülésén
Állami támogatásokkal foglalkozó tanácsadó
bizottság II. ülése
Halászati Igazgató előadás (Athén)
Lehívási előrejelzés készítése

Május

KK benyújtása
Vízkeretirányelv
végrehajtásának
tapasztalatairól
szóló konferencia
(Bécsben)

Vizi állat egészségügyi rendelet
módosítása (127/2008)

Ágazati
napok)

szakmai

konferencia

(HAKI

HOP I. zárási szeminárium (Brx)
Részvétel az ETHA
munkacsoport ülésén

Közép-európai
tagállamok
édesvízi haltermeléséről szóló
értekezleten egyeztetett a 20142020-as
halgazdálkodási
stratégiákról (Berlin)

monitoring

Szakértői

Éves koordinációs egyeztetés
HOP IH részt vett
Munkacsoporton (Brx)

az

EHA

Zárási

Új Btk. és az új halgazdálkodási törvény
regionális jogalkalmazóinak szóló értekezleten
való részvétel (Kiskőrös)
Európai
Halászati
munkaértekezlete (Bécs)

Ellenőrző

Hivatal

BM OKTF-en megrendezett értékelő értekezlet
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Június

ETHA szakértői munkacsoport ülése
HOP MB ülés előkészítése és megtartása

Danube and Black Sea WFD MSFD speakers

HOP 12. Monitoring Bizottság ülése
(Jászkisér)

EFCA workshop (Bécs)
ETHA szakértői csoport ülése
2013.évi Éves Előrehaladási Jelentés benyújtása
Somogy
Megyei
Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatósága. halgazdálkodási
hatósága
ETHA IH alakuló ülése, MAHOP útmutatók,
végrehajtási rendeletek bemutatása

Július

KK benyújtása

FAO COFI, (Rome)
ETHA I. bizottsági ülés
ETHA I. Szakértői munkacsoport ülése
A HOP 2013. évi Éves előrehaladási jelentésének
Európai Bizottság általi elfogadása

Augusztus
Szeptember

Október

HOP IH pályázati
felhívás közzététele

A
beruházási
jogcímekre a 7.
támogatási
kör
nyílt.

Az Ellenőrző Hatóság által az 1198/2006/EK
tanácsi rendelet 61. cikke alapján végzett munka
felülvizsgálata
EU
Ellenőrző
látogatások
időpontja:2014.09.08-12.
Nemzeti Innovációs Hivatal az Intelligens
Szakosodási Kutatási és Innovációs
Stratégia (S3) tervezet megbeszélése.

Szerbia halászati megbeszélés
ETHA II. bizottsági ülése (Brüsszel)
ETHA II. szakértői munkacsoport ülése
Az Ellenőrző Hatóság által az 1198/2006/EK
tanácsi rendelet 61. cikke alapján végzett munka
felülvizsgálata
EU
Ellenőrző
látogatások
időpontja:2014.10.27-31.
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November

KK benyújtása

Pályázatok
benyújtása
az
innovatív haltartó
rendszerek
kialakítása jogcímre

Projekttervezés
workshop
egyeztető megbeszélése

második

Részvétel az EHA Irányító Bizottság ülésén (Brx)
Részvétel az ETHA Monitoring
munkacsoport ülésén (Brx)

Szakértői

LLC Prága
Bizottság Audit, előzetes projektet ellenőrzése,
Európa Bizottság ellenőrző látogatása
A módosított OP elfogadása (Bizottság)

December

HOP MB ülés előkészítése és megtartása

Éves ellenőrzési jelentés

HOP 13. Monitoring Bizottsági ülés
(Budapest)

ETHA III. Bizottsági ülés

*HOP TS-ből finanszírozva

Rövidítések:
EH: HOP Ellenőrző Hatóság
ETHA: Európai Tengerügyi és Halászati Alap (2014-2020)
HAKI: Halászati Kutató Intézet
IgH: HOP Igazoló Hatóság
KK: Kifizetési kérelem
MASZ: Magyar Akvakultúra Szövetség
TK: Támogatási kérelem
Miniszterelnökség
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2. sz. melléklet: A HOP harmadik számú módosítása – új
pénzügyi keret
Az operatív program hivatkozási száma (CCI-szám): 2007 HU 14 FPO 001
Év, a program forrása szerint, euróban:
KONVERGENCIA-CÉLKITŰZÉS SZERINTI RÉGIÓK
Év

EHA (euró)

2007

0

2008

5.456.086

2009

5.145.790

2010

5.256.028

2011

5.856.938

2012

6.141.144

2013

6.435.371

EHA forrás összesen

34.291.357

(folyó áron)

NEM KONVERGENCIA-CÉLKITŰZÉS SZERINTI RÉGIÓK
Év

EHA (euró)

2007

0

2008

89.023

2009

2.673

2010

85.758

2011

95.563

2012

100.199

2013

104.999

EHA forrás összesen

478.215

(folyó áron)
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Prioritási tengelyek, euróban kifejezve:
KONVERGENCIA CÉLKITŰZÉS SZERINTI RÉGIÓK
Prioritási
tengely
I. Prioritási
tengely
II. Prioritási
tengely
III. Prioritási
tengely
IV. Prioritási
tengely
V. Prioritási
tengely
Összesen:

Teljes
támogatás
a=(b+c)

EHA rész
(b)

Nemzeti rész
(c)

EHA
társfinanszírozási
arány (%)
(d)=(b)/(a)*100

0

0

0

0

40,000,000

30,000,000

10,000,000

75.00

3,000,000

2,250,000

750,000

75.00

0

0

0

0

2,721,811

2,041,357

680,454

75.00

45.721.811

34.291.357

11.430.454

75,00

(folyó áron)

NEM KONVERGENCIA CÉLKITŰZÉS SZERINTI RÉGIÓK
Prioritási
tengely
I. Prioritási
tengely
II. Prioritási
tengely
III. Prioritási
tengely
IV. Prioritási
tengely
V. Prioritási
tengely
Összesen:

Teljes
támogatás
a=(b+c)
0
393 780,0
0
562 650,0
0

EHA
rész
(b)
0
196 890,00
281 325,00

Nemzeti rész
(c)

EHA
társfinanszírozási
arány (%)
(d)=(b)/(a)*100

0
196 890,0
0
281 325,0
0

0
50.00
50.00

0

0

0

0

0

0

0

0

956.430

478.215

478.215

50,00

(folyó áron)
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3. sz. melléklet: Jogi tábla
A 2. prioritási tengelyhez kapcsolódó rendelet módosításának összefoglalása
Tengely

2. prioritási
tengely

Eredeti
rendelet
száma
50/2011. (VI.
6.) VM
rendelet

Eredeti rendelet neve

Az Európai Halászati
Alap
társfinanszírozásában
megvalósuló
Halászati Operatív
Program 2. prioritási
tengelye szerinti
beruházási
támogatások
feltételeiről

Módosító
rendelet
száma
4/2014.
(X.1.)
MvM
rendelet

Módosító rendelet neve

Az Európai Halászati
Alap
társfinanszírozásában
megvalósuló Halászati
Operatív Program 2.
prioritási tengelye szerinti
beruházási támogatások
feltételeiről szóló
50/2011. (VI. 6.) VM
rendelet módosításáról

22/2014.
(III. 14.)
VM
rendelet

A Polgári
Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvénnyel
összefüggésben egyes
agrár- és
környezetvédelmi tárgyú
miniszteri rendeletek
módosításáról

44/2014.
(IV. 14.)
VM
rendelet

A halgazdálkodás és a
halvédelem egyes
szabályainak
megállapításáról szóló
133/2013. (XII. 29.) VM
rendelet módosításával
kapcsolatosan

2/2014.
(IX. 15.)
MvM
rendelet

Az Európai Halászati
Alap
társfinanszírozásában
megvalósuló Halászati
Operatív Program 2.
prioritási tengelye szerinti
beruházási támogatások
feltételeiről szóló
50/2011. (VI. 6.) VM
rendelet, valamint az
Európai Halászati
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Alapból a 3. prioritási
tengely szerinti közös
érdekeket célzó
intézkedések
támogatásának részletes
feltételeiről szól

3. prioritási
tengely

110/2011.
(XI.24.) VM
rendelet

Az Európai Halászati
Alap
társfinanszírozásában
megvalósuló Halászati
Operatív Program 2.
prioritási tengelye
szerinti vízi környezet
védelmével
kapcsolatos
intézkedések
feltételeiről

44/2014.
(IV.14.)
VM
rendelet

Egyes halászati tárgyú
miniszteri rendeletek
módosításáról

17/2014. (III.
7.) VM
rendelet

Az Európai Halászati
Alapból a 3. prioritási
tengely szerinti közös
érdekeket célzó
intézkedések
támogatásának
részletes feltételeiről

44/2014.
(IV. 14.)
VM
rendelet

Egyes halászati tárgyú
miniszteri rendeletek
módosításáról
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4. sz. melléklet: HOP 3. prioritási tengely intézkedéseinek
kiválasztási kritériumai
A
I.
1
2

3

4

5
6

7
8
II.

B
Szempont
A pályázatban szereplő projektterv pályázati felhívás céljaival való összhangja
A projekt előkészítettsége a projektjavaslat szakmai tartalma, annak
realitása/megvalósíthatósága:
– megvalósítandó projektelemek/tevékenységek indokoltsága
– a projekt újszerűsége, innovativitása
A projekt pénzügyi megvalósíthatósága:
– a költségvetés megalapozottsága és realitása
– a költségelemek elszámolhatósága
– a költségvetés költséghatékonysága
A pályázó szervezet projekt megvalósítására való alkalmassága:
– a pályázó szervezet pénzügyi stabilitása
– a pályázó szervezet szakembergárdája
– a pályázó szervezet szakmai referenciái
– a pályázó szervezet projektmenedzsment tapasztalatai
Partnerség/szakmai együttműködés a projekt megvalósításában
A megvalósítandó projekt hasznossága/jelentősége a magyar halgazdálkodás
számára, elért eredmények gazdasági/társadalmi hasznosíthatósága
– társadalmi/gazdasági/ökológiai jelentősége
A megvalósítandó projekt fenntarthatósága
– társadalmi/gazdasági/ökológiai szempontok érvényesítése
A megvalósítandó projektben az esélyegyenlőség biztosítása
Összesen
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C
Maximális
pontszám
15
10

15

20

10
15

10
5
100
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