
 

 

 

 
 

 
Helyi közösségi programok megvalósítása című  
(a felhívás kódszáma:TOP-7.1.1.-16-H-029-3)  

helyi felhívással kapcsolatosan megjelent közlemények 

 

2020. január 2. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatási Igénylőket, hogy az Irányító Hatóság jóváhagyását 
követően, a „Helyi közösségi programok megvalósítása” című helyi felhívásunk módosult, 

melyet a Dokumentumok menüpontban érhetnek el. 

A módosítás az alábbi pontot érinti: 
 
A Helyi Felhívás 4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának 
határideje és módja pontban: 

• a benyújtás végső határideje 2020.06.30. dátumra módosult, valamint  
• új értékelési határnapok kerültek megjelölésére (2020.03.31. és 2020.06.30.) 

Jelen módosítások, visszamenőleges hatállyal, 2018.08.01.-től érvényesek. 

 

 

2019. szeptember 24. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatási Igénylőket, hogy az Irányító Hatóság jóváhagyását 
követően, a „Helyi közösségi programok megvalósítása” című helyi felhívásunk módosult, 

melyet a Dokumentumok menüpontban érhetnek el. 

A módosítás az alábbi pontokat érinti: 

1. A Helyi Felhívás 5.5. pont Az elszámolható költségek köre pont kiegészítése a „V. 
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei” költségtétellel. 

2. A Helyi Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontban az „Egyszerűsített 
költségelszámolásra vonatkozó előírások” pontban a közvetett költségek körének 
kiegészítése az Általános (rezsi) költségekkel. 

Jelen módosítások, visszamenőleges hatállyal, 2018.08.01.-től érvényesek. 

 

  



 

 

 

 

 

 

2019. május 10. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatási Igénylőket, hogy az Irányító Hatóság jóváhagyását 
követően, a „Helyi közösségi programok megvalósítása” című helyi felhívásunk módosult, 

melyet a Dokumentumok menüpontban érhetnek el. 

A módosítás az alábbi pontokat érinti: 

1. A Helyi Felhívás 4.4. pont 3. Tartalmi értékelési szempontok alpontjában „A programok 
előkészítésébe, megvalósításába bevont szervezetek száma” szempontnál az 1 adható 
pontszámhoz tartozó leírás javítása az alábbiakra: „Bevont szervezetek száma 2-4 db”. 

2. A Helyi Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontban a III. Beruházáshoz 
kapcsolódó költségek (50%) alpontban mind az Eszközbeszerzés költségei, mind az 
Immateriális javak beszerzése leírásban az alábbi szövegrészek törlése: „A 
beruházáshoz kapcsolódó költség (eszközbeszerzés és immateriális javak beszerzésének 
költsége) az összes elszámolható költség maximum 30%-a lehet”. 

Jelen módosítások, visszamenőleges hatállyal, 2018.08.01.-től érvényesek. 

 

 

 

 

2019. január 16.  

Az Irányító Hatóság a szabályossági vizsgálatot követően jóváhagyta a „Helyi közösségi 
programok megvalósítása” című helyi felhívásunk módosítását, melyet a Dokumentumok 
menüpontban érhetnek el. 

A módosítás értelmében a 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
pontban a projektmenedzsment tevékenység feltüntetésre került. Az 5.3 és 3.10 pontban a 
támogatás és önerő mértékének összhangba került, a 3.4.1.1. pontban a műszaki és szakmai 
elvárások egyszerűsödtek. A 3.4.2. pontban a mérföldkövek maximális száma változott, a 4.1 
Támogatást igénylők köre pontban az „Egy támogatást igénylő a felhívás keretében csak egy 
támogatási kérelem vonatkozásában részesülhet támogatásban.” szövegrész törlésre került. A 
4.3.1. pontban új értékelési határnapok lettek feltüntetve, illetve az 5.4 és 5.6 pontokban 
jogszabályi változások miatt az előleg mértéke módosítva lett, illetve új bekezdések lettek 
beemelve. 

Jelen módosítások, visszamenőleges hatállyal, 2018.08.01.-től érvényesek. 


