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Hol változik Mi változik Mire változik

3.1.1.2. Választható önállóan
támogatható tevékenységek:

Fenntartható, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
kialakítása a projekt által érintett épület/ingatlan tekintetében: Fűtési/hűtési
energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy
teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. Napkollektoros, napelemes
rendszer kialakítása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése,
geotermikus
energia hasznosító rendszer kialakítása.

Fenntartható, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
kialakítása a projekt által érintett épület/ingatlan tekintetében: Fűtési/hűtési
energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy
teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. Napkollektoros, háztartási méretű
kiserőmű (napelemes rendszer) kialakítása, biomassza alapú és hőszivattyús
rendszerek telepítése, geotermikus energia hasznosító rendszer kialakítása.

3.1.1.2. Választható önállóan
támogatható tevékenységek:

Szabadidő, sport, rekreációs szolgáltatás, természeti, gasztronómiai, kulturális
értékek bemutatása, wellness, horgászturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások
fejlesztése.

Szabadidő, sport, rekreációs szolgáltatások, természeti, gasztronómiai,
kulturális értékek bemutatását, wellness, horgászturizmushoz kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztését célzó új épület, épületrész, építmény építése,
meglévő épület belső és külső felújítása, korszerűsítése, átalakítása,
bővítése, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése.

3.1.2.1. Kötelezően
megvalósítandó, önállóan nem
támogatható tevékenységek:

Honlapkészítés, meglévő weboldalon új aloldal létrehozása (Domain név
regisztráció és hozzá tartozó webtárhely). Ezen túl lehetséges, de nem kötelező:
Céges arculat tervezése; A fejlesztést, tevékenységet bemutató és népszerűsítő
hirdetések, kiadványok, szórólapok, reklámfilmek elkészítése és terjesztése.

Honlapkészítés, meglévő weboldalon új aloldal létrehozása (Domain név
regisztráció és hozzá tartozó webtárhely). Ezen túl lehetséges, de nem kötelező
például: Céges arculat tervezése, a fejlesztést, tevékenységet bemutató és
népszerűsítő médiakampány, hirdetések, kiadványok, szórólapok, reklámfilmek
elkészítése és terjesztése.

3.3. Nem támogatható
tevékenységek 4. 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. Hatósági
engedélyeztetéssel, 
dokumentumokkal kapcsolatos
elvárások

7. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott
igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani.
Az első elszámolással érintett kifizetési kérelem feltétele a hálózati engedélyes
által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, a záró kifizetés feltétele a hálózati
engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte és benyújtása.

7. Háztartási méretű kiserőmű (napelemes rendszer) esetén a szolgáltató felé
benyújtott igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani.
A záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati
szerződés megléte és benyújtása.



3.4.1.1. Műszaki és szakmai
elvárások / III. A projektek
megvalósításával, 
gépbeszerzéssel, 
eszközbeszerzéssel kapcsolatos
elvárások:

4. Építési beruházás esetében a támogatási kérelem vonatkozásában a
benyújtásra nyitva álló értékelési szakasz első napján hatályos, a MÁK honlapján
közzétett Építési Normagyűjtemény (továbbiakban ÉNGY) alkalmazandó.
Kifizetési kérelem vonatkozásában is a támogatási kérelem benyújtásra nyitva
álló értékelési szakasz első napján hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni. Ha ezen
ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő olyan hatályos
ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel.

4. Építési projekt esetében a támogatási és kifizetési kérelem
vonatkozásában a Kincstár honlapján közzétett Építési Normagyűjtemény (a
továbbiakban: ÉNGY) alkalmazandó:
a. A támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezése a
támogatási kérelem benyújtásakor érvényes ÉNGY-ben szereplő tételek
azonosítója szerint történik.
b. A kifizetési kérelem vonatkozásában a kifizetési kérelem benyújtásakor
érvényes ÉNGY referenciaárak mértékéig lehet elszámolni.
Az ÉNGY tételek elszámolásának részletei megtalálhatók az IH által
megjelentetett - Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében
társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült
gyakorlati kérdésekről - című dokumentumban a
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523 elérhetőségen.

3.4.1.1. Műszaki és szakmai
elvárások / III. A projektek
megvalósításával, 
gépbeszerzéssel, 
eszközbeszerzéssel kapcsolatos
elvárások:

7. Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az
építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylő a
támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, a Felhívás 5.6. Az
elszámolhatóság további feltételei 11. pontja szerinti tartalmi elemekkel
rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől független forgalmazótól
származó, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel
rendelkező részletes és tételes árajánlatot.

7. Amennyiben az elszámolni kívánt építési tételek nem sorolhatóak be az
építési normagyűjtemény tételazonosítói szerint, akkor a támogatást igénylő a
támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, a Felhívás 5.6. Az
elszámolhatóság további feltételei 12. pontja szerinti tartalmi elemekkel
rendelkező, egymástól és a kedvezményezettől független forgalmazótól
származó, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki paraméterekkel
rendelkező részletes és tételes árajánlatot.

3.4.1.3. Egyéb elvárások/11.3.
Építési tevékenység esetében

- Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a záró kifizetési kérelemhez
mellékelni kell a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződést.

- Háztartási méretű kiserőmű (napelemes rendszer) esetén a záró kifizetési
kérelemhez mellékelni kell a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati
szerződést.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
11.4. A felhívás kötelezően előírt tevékenységeinek, valamint a 4.4.2
Kiválasztási kritériumok - Tartalmi értékelési szempontjaiban tett vállalások
teljesítését igazoló dokumentumok:

- Térségi turisztikai szakmai szervezet igazolása a tagság létesítéséről

4.3. A támogatási kérelem
benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02
naptól 2018.11.09 napig van lehetőség.

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02
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



5.9. Az állami támogatásokra
vonatkozó rendelkezések

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis)
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020 programozási időszakra rendelt
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás
(ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem
haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás
fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikk (8) és (9) bekezdését.

A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a
fent meghatározott felső határig halmozható.

A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az
így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást
vagy összeget.

A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése
figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt
megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

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

6.1. A támogatási kérelem
elkészítése során csatolandó
mellékletek listája 

14. Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott
igénybejelentő;

14. Háztartási méretű kiserőmű (napelemes projekt) esetén a szolgáltató felé
benyújtott igénybejelentő;



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.

6. 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. 



6. melléklet: Fogalomjegyzék

Projektarányos akadálymentesítés: A projektarányos akadálymentesítés
értelmezése szerint az infrastrukturális beruházással érintett valamennyi
fejlesztésnek figyelembe kell vennie az akadálymentesítés követelményeit,
legyen az festés/mázolás vagy elektromos rendszer felújítása, korszerűsítése,
vagy új épületrész építése. Jelen felhívásban kötelező elem (tehát jogosultsági
feltétel), hogy valamennyi építési, felújítási beruházás során teljes körű,
valamennyi fogyatékossági ágra kiterjedő akadálymentesítést kell végezni,
másként fogalmazva a beruházás minden beavatkozási területének komplex
akadálymentesítése kötelező elem! Például, amennyiben az épületben vagy
épületrészben kizárólag festés/mázolás történik, akkor a projektarányos
akadálymentesítés teljesülése érdekében ezen munkálatok során az
akadálymentesség követelményeinek teljesülését figyelembe kell venni, a
megfelelő színkontrasztok kialakításával (nyílászáró tokszerkezeteinek
falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása, stb.). Elektromos rendszer
teljes felújításnál a projektarányos akadálymentesítés biztosítása érdekében a
helyiségek kapcsolóit az új rendszer kialakítása során már a megfelelő
magasságba kell áthelyezni, stb. Az akadálymentesség projektarányos
teljesülése tehát egy preventív, megelőző gondolkodásmódot jelent, célja, hogy
a jelen projekt keretében végrehajtandó beruházással már „akadályt” ne
építsünk. Felhívjuk figyelmét, hogy a felhívásban további jogosultsági feltétel, a
fejlesztéssel érintett valamennyi épület bejáratának és egy mosdójának komplex,
minden fogyatékossági ágra kiterjedő akadálymentesítése, az elérési útvonal
akadálymentes biztosításával.

Projektarányos akadálymentesítés: A projektarányos akadálymentesítés
értelmezése szerint az infrastrukturális beruházással érintett valamennyi
fejlesztésnek figyelembe kell vennie az akadálymentesítés követelményeit,
legyen az festés/mázolás vagy elektromos rendszer felújítása, korszerűsítése,
vagy új épületrész építése. 

Például, amennyiben az épületben vagy épületrészben kizárólag festés/mázolás
történik, akkor a projektarányos akadálymentesítés teljesülése érdekében ezen
munkálatok során az akadálymentesség követelményeinek teljesülését
figyelembe kell venni, a megfelelő színkontrasztok kialakításával (nyílászáró
tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása, stb.).
Elektromos rendszer teljes felújításnál a projektarányos akadálymentesítés
biztosítása érdekében a helyiségek kapcsolóit az új rendszer kialakítása során
már a megfelelő magasságba kell áthelyezni, stb. 

Az akadálymentesség projektarányos teljesülése tehát egy preventív, megelőző
gondolkodásmódot jelent, célja, hogy a jelen projekt keretében végrehajtandó
beruházással már „akadályt” ne építsünk. 


