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3.3. Nem támogatható
tevékenységek 1. az európai uniós jog megsértését eredményező tevékenységek. A vonatkozó szövegrészt már tartalmazza a felhívás sablon, ezért a sor törlésre

került.

3.4.1.1. Műszaki és szakmai
elvárások / II. A projektek
megvalósításával kapcsolatos
elvárások:

1. A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként
köteles benyújtani három, - egymástól és a kedvezményezettől
független árajánlatadótól származó - funkcionálisan azonos műszaki
paraméterekkel rendelkező, a tevékenységek megvalósításához
kapcsolódó költségekre vonatkozó a Felhívás 5.6. Az
elszámolhatóság további feltételei 11. pontja szerinti tartalmi
elemekkel rendelkezo árajánlatot. 

1. A támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani
három, - egymástól és a kedvezményezettől független árajánlatadótól származó -
funkcionálisan azonos műszaki paraméterekkel rendelkező, a tevékenységek
megvalósításához kapcsolódó költségekre vonatkozó a Felhívás 5.6. Az
elszámolhatóság további feltételei 12. pontja szerinti tartalmi elemekkel
rendelkező árajánlatot. 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai
elvárások / II. A projektek
megvalósításával kapcsolatos
elvárások:

3. A támogatást igénylő köteles: - A támogatási kérelem
benyújtásával vállalja, hogy a tanulmány által érintett vidéki
szereplők részére a tanulmányt egy előre bejelentett időpontban
nyilvános fórumon bemutatja, és amennyiben lehetséges a
tanulmány által érintett vidéki szereplőket bevonja a tanulmány
elkészítésébe.

3. A támogatást igénylő köteles: - A támogatási kérelem benyújtásával vállalja,
hogy a tanulmány által érintett vidéki szereplők részére a tanulmányt egy előre
bejelentett időpontban nyilvános fórumon vagy konferencián bemutatja, és
amennyiben lehetséges a tanulmány által érintett vidéki szereplőket bevonja a
tanulmány elkészítésébe.

3.4.1.1. Műszaki és szakmai
elvárások / II. A projektek
megvalósításával kapcsolatos
elvárások:

6. Projekt találkozók szervezése esetében: A kedvezményezett
köteles a találkozó témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló
meghívót és a meghirdetés dokumentációját az esemény
megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső
szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró
kormányhivatalnak megküldeni. A projekt keretében megtartásra
kerülő projekttalálkozók vonatkozásában az ügyfél a megvalósítási
időpontját megelőző 30. napig meghívó és program megküldésével
köteles a projekt találkozó témájáról, helyszínéről és időpontjáról a
találkozó helyszínének tekintetében illetékes Cserhátalja
Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-ot írásban tájékoztatni
annak érdekében, hogy a HACS a honlapján az eseményt
közzétehesse.

6. Projekt találkozók szervezése esetében: a kedvezményezett köteles a
rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a
meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző
harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont
szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-
kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni. A
kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a
rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási
időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében
illetékes Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS honlapján
közzétenni.



4.3. A támogatási kérelem
benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására
2018.02.05 naptól 2018.11.09 napig van lehetoség.

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.02.05
naptól 2019.01.09. napig van lehetőség.

4.3. A támogatási kérelem
benyújtásának határideje és módja Jelenleg nem szereplő dátum, új értékelési határnap bevezetése 2019.01.09

7. További információk

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a helyi támogatási
kérelmek elbírálása során a támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles
adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási rendelet
hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.

A kedvezményezett halála esetén a kifizető ügynökség a kedvezményezettel
annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes örököse (a
továbbiakban együtt: vélelmezett örökös) kérelmére a támogatás
igénybevételéhez kapcsolódó eljárást megindítja. Ebben az esetben a
kifizető ügynökség a szükséges eljárási cselekményeket a vélelmezett
örökös bevonásával elvégzi, de érdemi döntést csak a jogerős
hagyatékátadó végzés benyújtását követően hoz.

A HACS fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet
alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban
meghatározott esetben felfüggessze, vagy lezárja, a www.szechenyi2020.hu
oldalon indoklással ellátott közleményt keretében történik tájékoztatás.

Kérjük, hogy a helyi támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével
készítsék el!

A vonatkozó szövegrészt már tartalmazza a felhívás sablon, ezért a szöveg
törlésre került.

7. melléklet: Fogalomjegyzék

Együttműködési megállapodás: az együttműködés feltételeit
szabályozó jogi formába foglalt és az összes együttműködő fél által
aláírt dokumentum, amely tartalmazza a megvalósítani tervezett
térségek közötti együttműködési projekt címét, tartalmát és az
együttműködésben részt vevők elérhetőségeit;

Együttműködési megállapodás: az együttműködés feltételeit szabályozó jogi
formába foglalt, az együttműködő felek által aláírt dokumentum, amely
tartalmazza az együttműködésben részt vevők adatait, elérhetőségeit, az
együttműködés tartalmát és időtartamát. 


