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Hol változik Mi változik Mire változik
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.

3.3. Nem támogatható
tevékenységek

3. Nem kaphat támogatást az a művelet (ugyanazon kiadási tételek), amely a
2007-2013-as ÚMVP keretében létrehozásra, felújításra vagy beszerzésre került.

3. Nem kaphat támogatást az a művelet (ugyanazon kiadási tételek), amely a
2007-2013-as ÚMVP keretében létrehozásra, felújításra vagy beszerzésre került, 
és üzemeltetési kötelezettség ideje még nem járt le.

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.

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.

5. 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. 


