
I/1. A Pályázat útja

• Benyújtás postai úton a regionális kirendeltségekhez (KIR)

• Pályázatkezelés:

Élelmiszeripari Pályázatkezelési Osztály (ÉPO)

• Szerződéskötés, elszámolás: KIR 



I/2. A pályázatkezelés 
szakaszai

• Alapjogosultsági ellenőrzés

• Tartalmi és formai vizsgálat

• Hiánypótlás

• Előzetes helyszíni szemle

• Befogadás → beruházás megkezdhető

• Értékelés

• Döntés Előkészítő Bizottsági ülés

• Szerződéskötés



II/1 Pályázati 
dokumentáció felépítése

• Pályázati adatlap

• Nyilatkozatok

• Mellékletek

• Beruházással kapcsolatos dokumentumok

• Biztosíték felajánlás (120%)

• Céggel kapcsolatos dokumentumok

• Végzettséget igazoló bizonyítvány hiteles másolata



II/2. A beruházás 
dokumentálása

• Építés, vagy felújítás esetén teljes műszaki 
tervdokumentáció

• Jogerős építési engedély, vagy az illetékes hatóság 
nyilatkozata arról, hogy a beruházás nem    
engedélyköteles

• Egy kiválasztott és egy elutasított árajánlat minden 
egyes tételre (egyébköltségekre is)

• A beruházás megvalósulásának helyszínéről hiteles 
tulajdoni lap(ok)



III/1. Költségek

• Elszámolható költségek: a beruházás nettó költsége 
(építés, gépek, technológiai berendezések)

• Egyéb költségek: a pályázatkészítés esetén felmerült 
minden költség, az elszámolható költség 12%-ig

• Önerő: az elnyert támogatási összegen felül a projekt 
bruttó összegéig (hitel, tagi kölcsön)



III/2. Elszámolás

• Utófinanszírozású

• Előleg: a támogatási összeg 25%-a (szerződéskötés után 30 nappal)

• Négy mérföldkő: az utolsónál a támogatási összeg több, mint 20%-a 
kell maradjon

• Gépeket a szerződéskötéstől számítottan egy éven belül üzembe kell 
helyezni

• Építést, felújítást két éven belül be kell fejezni

• Egyéb költségek esetén a beadást megelőző 180 napnál

nem régebbi számlák elszámolhatóak



IV/1. Akvakultúra (1.3.1)

• Támogatási intenzitás 46%

• Támogatás összege:2-150 millió Ft

• Tó építés, tórekonstrukció

• Geotermikus energiát hasznosító intenzív haltermelő 
rendszerek építése felújítása

• Keltetők felújítása (új építése nem!!!)

• Telepi infrastruktúra fejlesztése

• Technológiai korszerűsítés, fejlesztés



IV/2. Promóció (1.3.4)

• Támogatási intenzitás: 46%, illetve100% (konzorcium esetén)

• Támogatási összeg:1-20 millió Ft

• Minőségi tanúsítványok, termékcímkézés (1.3.41)

• Reklámkampányok, kiadványok, fogyasztást ösztönző rendezvények(1.3.42)

• Kiállításokon, vásárokon való részvétel (1.3.43)

• Piackutatás (1.3.44)

• Új termékek bevezetése a piacra (1.3.45)

• Több tevékenység egy pályázaton belül lehetséges



IV/3 Halfeldolgozás (1.3.2)

• Támogatási intenzitás: 46%

• Támogatás összege:5-50 millió Ft

• Új 3t/napi kapacitást meg nem haladó feldolgozó 
építése (1.3.21)

• Feldolgozó felújítás: kapacitáskihasználtságot növelő 
fejlesztések korszerűsítések(1.3.22)

• Egy pályázat csak egy tevékenységet tartalmazhat



Innováció (1.3.6)

• Támogatási intenzitás 80% (beruházási rész 46%)

• Támogatás összege:10-75 millió Ft

• Halgazdálkodással kapcsolatos innovatív 
technológiák bevezetése a nagyüzemi termelésbe

• Amennyiben beruházást is tartalmaz a projekt az 
1.3.1-es adatlap a Pályázati felhívásban 
meghatározott pontokat is ki kell tölteni (két adatlap 
szükséges a benyújtáshoz)



IV/5 Természetes vízi 
halászat (1.3.3)

• Támogatási intenzitás. 46%

• Támogatás összege1-20 millió Ft

• A halászat eszközei támogathatók (kivéve a 
halászhálót)



IV/6 Halászati termelő szervezetek 
létrehozása (1.3.5)

• Támogatása: normatív, amennyiben meghaladja az éves nettó 
árbevétel a 100 millió forintot, a nettó árbevétel:

1. évben 3%-a max. 15 millió Ft

2. évben 2%-a max. 10 millió Ft

3. évben 1%-a max.   5 millió Ft

• Vagy a termelői szervezetek általános költségeinek:

1. évben 60%-a max. 7,5 millió Ft

2. évben 40%-a max. 5,0 millió Ft

3. évben 20%-a max. 2,5 millió Ft

• EK 104/2000, valamint EK2792/1999 rendeletek szabályozzák 
a megalakulás és működés feltételeit



V. Észrevételek, gyakori 
hibák

• Hiányosan kitöltött, vagy nem hatályos adatlapok

• Nem támogatható célok megfogalmazása

• Hiányos mellékletek, tervdokumentáció, melyet 15 napon belül nem lehet 
pótolni

• Költségeknek minden pontban forintra meg kell egyezni

• Pályázati felhívást és a kitöltési útmutatókat el kell olvasni 

• Tökéletes pályázattal a hiánypótlás elkerülhető, akár egy hónappal is 
rövidülhet a pályázatkezelés időtartama

• Pályázatírásban jártas szakemberek véleménye


