EMVA IH Közlemények

Dienstag, den 10. November 2015 um 14:07 Uhr

There are no translations available.
2014-2020-as Vidékfejlesztési Program

EMVA Irányító Hatósági Közlemények

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
2019. júniusi módosításáról - 2019.07.04.

Részletek itt

Közlemény elérés
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Módosult 30 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhíváshoz kapcsolódó
támogatói okirat - 2019.03.20.

A módosítás az alábbi felhívásokat érinti:

Részletek itt:

IH Közlemény elérés

Elérhető a GDPR rendeletből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
dokumentumcsomag - 2019.03.19.

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket és kedvezményezetteket, hogy a honlapon
elérhető a GDPR rendeletből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
dokumentumcsomag.

A dokumentumok a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404 linken a „GDPR” mappából
nyithatóak meg.
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Általános útmutató a felhívásokhoz-Szerződés minták-ÁSZF-kifogás sablon

IH Közlemény elérés

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési költségek projekten belüli
átcsoportosításáról - 2019.02.08.

Az EMVA Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) 2018. december 12-én, a
www.palyazat.gov.hu weboldalon megjelent közleményében tájékoztatta a Vidékfejlesztési
Program (a továbbiakban: VP) támogatást igénylőit és kedvezményezettjeit a közbeszerzési
eljárásaik szabályos lefolytatásához alkalmazandó „a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény” (a továbbiakban: Kbt.) VP-t érintő 2018. november 28-i módosításáról és annak
következményeiről.

IH Közlemény

IH Közlemény elérés
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Az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a falusi szálláshelyek 4
napraforgós minősítéséről - 2019.02.08.

A VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló
beruházások támogatása pályázati felhívás keretében benyújtott új falusi szálláshely
létesítésére és meglévő fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmek esetében a projekt
eredményének rendelkeznie kell a 4 napraforgós minősítést tartalmazó Minősítő
Bizonyítvánnyal.

IH Közlemény

Közlemény letöltés

Módosult 14 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívás – 2019.01.23.

A módosítás az alábbi felhívásokat érinti:

Részletek itt:

IH Közlemény
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Az Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a nem első forgalomba
helyezésű, de első üzembe helyezésű járművek támogathatósága tárgyában - 2018.11.21.

Jelen közlemény kiterjed a Vidékfejlesztési Program valamennyi felhívására, – a helyi
felhívásokat is ideértve - mely lehetőséget biztosít forgalmi engedélyhez kötött mezőgazdasági
jellegű közúti járművek (elsősorban erő- és munkagép) beszerzésére.

IH közlemény

Módosult 26 db, a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent felhívás - 2018.11.09.

A közleményben felsorolt, Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívások 2018. november
9-én az alábbiak szerint változtak: Amennyiben a Kedvezményezett létszámbővítés
tekintetében vállalást tett, úgy annak nem a záró kifizetési kérelem benyújtásakor, hanem
először a fenntartási időszak kezdetétől számított 12 hónap átlagában vagy - bizonyos
felhívások esetében - annak letelte után kell igazoltan megvalósulnia.

Részletek itt:

IH közlemény
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Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
2018. szeptemberi módosításáról – 2018.09.12.

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2018
szeptemberében módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatást
igénylőket és a kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a következők:

Részletek itt:

IH közlemény

Módosult a vidékfejlesztési projektek sikeres megvalósítását segítő tájékoztató - 2018.
április

A vidékfejlesztési beruházások eredményes megvalósítása érdekében módosult az EMVA
Irányító Hatóság, 2017 decemberében kiadott vidékfejlesztési projekteket érintő tájékoztatója. A
Széchenyi2020 honlapon elérhető iránymutatás a nyertes pályázók számára a fejlesztéseik
során felmerülő kérdésekben nyújt segítséget.

Tájékoztató elérés

Tájékoztató letöltés
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Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program felhívásaihoz kapcsolódó jelzálogjog
alapításának lehetőségéről - 2018. április 13.

A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 85. §-a szerint
a Kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan, vagyontárgy a projekt
fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság egyedi engedélyével és az
1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében meghatározott feltételek
sérelme nélkül terhelhető meg vagy idegeníthető el.

Részletek itt:

IH közlemény

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
2018. áprilisi módosításáról - 2018 március 29.

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2018 áprilisában
módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a
kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a következők:

Részletek itt:
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IH közlemény

Módosult a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett felhívások
vonatkozásában elfogadott garanciaszervezetek listája - 2018 március 28.

Módosult a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett felhívások vonatkozásában
elfogadott garanciaszervezetek listája. A módosított lista továbbra is a palyazat.gov.hu oldalon,
a Vidékfejlesztési Program főoldalán érhető el.

Garanciaszervezetek listája

IH közlemény

Módosult a Vidékfejlesztési Program felhívásaihoz kapcsolódó jelzálogjog alapításának
lehetőségéről szóló tájékoztatás - 2018 február 28.

Tájékoztatás a Vidékfejlesztési Program felhívásaihoz kapcsolódó jelzálogjog alapításának
lehetőségéről
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Tájékoztató elérés

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
2017. decemberi módosításáról - 2017.12.21.

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2017 decemberében
módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a
kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a következők:

Részletek itt:

IH közlemény

Megjelent a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek
megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről szóló tájékoztató 2017.12.07.

Tájékoztatjuk a Vidékfejlesztési Program kedvezményezettjeit, hogy az EMVA Irányító Hatóság
projektek megvalósítását és elszámolását segítő kiadványt jelentetett meg.
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Tájékoztató

IH közlemény

Közlemény a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
2017. novemberi módosításáról - 2017.11.14.

A szakmai tapasztalatok és a felmerült egyéb módosítási igények alapján 2017 novemberében
módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A támogatást igénylőket és a
kedvezményezetteket érintő legfontosabb módosítások a következők:

Részletek

Jogszabályok

Módosult 17 VP konstrukcióhoz tartozó Felhívás a létszámtartásra vonatkozó
kötelezettségek tekintetében – 2017.10.02.
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Az EMVA Irányító Hatósága tájékoztatja a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a
közleményben felsorolt tizenhét felhívás tekintetében a létszámtartásra vonatkozó kötelezettség
az alábbiak szerint módosult: „Amennyiben a támogatást igénylő munkavállalókat foglalkoztat,
úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot”. A Felhívásokkal
párhuzamosan a Támogatói Okiratok és a vonatkozó Jogkövetkezmények mellékletek is
módosultak.

IH közlemény

Módosult 40 VP konstrukcióhoz tartozó Felhívás a lehetséges örökös vonatkozásában –
2017.09.26.

Az EMVA Irányító Hatósága tájékoztatja a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a
közleményben felsorolt negyven felhívás vonatkozásában a 7. További információk fejezet
kiegészült a támogatást igénylő elhalálozásáról szóló résszel.

IH közlemény

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a nem elszámolható költségek megvalósítására
vonatkozó eljárás tekintetében - 2017.09.01.
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Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Kedvezményezetteket, hogy a Vidékfejlesztési
Program keretében támogatott projektek esetében elszámolási kötelezettség kizárólag a
támogatói okiratban is rögzítettek alapján a projekt elszámolható költségei tekintetében áll fenn,
azonban az el nem számolható költségek továbbra is részeit képezik a projekt összköltségének.

Tekintettel arra, hogy a projekt támogatáson felüli részének finanszírozását a támogatást
igénylő a támogatási kérelem benyújtásával vállalta, az Irányító Hatóság felhívja az érintettek
figyelmét arra, hogy amennyiben a támogatói döntés során olyan el nem számolható költségek
keletkeztek, amelyeknek önerőből történő finanszírozása nem megoldható, a
Kedvezményezettek megfelelő indokolással, változás bejelentés útján a támogatói okirat
módosítását kezdeményezhetik. A megvalósítani kívánt tételek csökkentése céljából változás
bejelentési eljárásra a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet86.
§ (1) bekezdése az irányadó.

Az Irányító Hatóság a fenti bejelentéseket kizárólag azon projektrészek/elemek tekintetében
jogosult jóváhagyni, amelyek megvalósításának elhagyása a projektcél teljesülését, a
megvalósuló beruházás (projektrész) megfelelő működ(tet)ését nem veszélyezteti.

IH közlemény

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési eljárások utó- vagy utólagos
ellenőrzése során vizsgált dokumentumokkal kapcsolatban - 2017.08.18.

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Vidékfejlesztési Program felhívásai kapcsán
közbeszerzési kötelezettséggel érintett kedvezményezetteket arról, hogy a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott közbeszerzési eljárások
esetén utó- vagy utólagos ellenőrzés során az Irányító Hatóság az alábbi dokumentumokat
vizsgálja, így azok csatolása/feltöltése szükséges:
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Részletek

IH közlemény

Módosult az elfogadott garanciaszervezetek listája a Vidékfejlesztési Program
vonatkozásában - 2017.07.28.

Módosult a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett felhívások vonatkozásában
elfogadott garanciaszervezetek listája. A módosított lista továbbra is a palyazat.gov.hu oldalon,
a Vidékfejlesztési Program főoldalán érhető el.

IH közlemény

Módosításra kerültek a Felhívásokhoz kapcsolódó általános dokumentumok - 2017.07.28.

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket és kedvezményezetteket, hogy a 272/2014. (XI.5)
Kormányrendelet módosítása következtében változott az Általános Útmutató a Felhívásokhoz
és az Általános Szerződési Feltételek című dokumentum, továbbá a Támogatási
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Szerződésminták. A dokumentumok legfrissebb verziói 2017. július 28-tól elérhetőek a
honlapon.

IH közlemény

Előleghez csatolandó likviditási terv sablon és kitöltési útmutató a Vidékfejlesztési
Program vonatkozásában - 2017.07.20.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet értelmében a
központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére
támogatási előleg abban az esetben folyósítható, ha a kedvezményezett benyújtotta az adott
naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet.

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázati felhívások kapcsán
előlegigényléshez benyújtandó likviditási terv sablon és annak kitöltési útmutatója a www.palya
zat.gov.hu
oldalon, a Vidékfejlesztési Program dokumentumai között érhető el. A likviditási tervet
konzorciumok esetében projektszinten és konzorciumi tagonként is szükséges benyújtani.

IH közlemény

Tájékoztatás a vidékfejlesztési program intézkedései kapcsán benyújtott előleg igénylések
gördülékeny teljesítése érdekében
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Általános Útmutató 6.0 verziója az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő intézkedésekre
vonatkozó felhívásokhoz - 2017.05.10.

A 6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató pont az alábbiak szerint
módosult: A „hatósági feladatokat ellátó köztestület” szövegrész került módosításra a
következők szerint: „hatósági feladatokat ellátó közjogi szerv”.

IH közlemény

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a kifogás elektronikus úton történő benyújtásáról
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások
tekintetében - 2017.05.08.
A 2014-2020-as programozási időszak végrehajtási tapasztalatai alapján a Vidékfejlesztési
Program Irányító Hatósága ismételten felhívja a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét arra,
hogy az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014 (XI.5.) Kormányrendelet 152. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kifogást
kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A kifogás postai úton vagy
személyesen történő benyújtására nincs lehetőség, az így benyújtott kifogást - az idézett
kormányrendelet 57/B. § (4) bekezdésére is figyelemmel – érdemi vizsgálat nélkül el kell
utasítani a 153. § (1) bekezdés i) pontja értelmében.
IH közlemény

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a többségi állami tulajdonban álló gazdasági
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társaságok, illetve központi költségvetési szervek által benyújtandó támogatási kérelmek
szabályozásáról 2017.03.23.

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési
szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult
és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

IH közlemény elérés

Az EMVA Irányító Hatóság kiegészítő közleménye a közbeszerzési eljárások
dokumentációjával kapcsolatos teendőkről - 2017.01.18.

Az EMVA Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) a 2016. december 9. napján megjelent,
közbeszerzés dokumentációjával kapcsolatos teendőkről szóló közlemény kiegészítéseként, a
jogalkalmazást elősegítendő az alábbi tájékoztatást adja a támogatást igénylőknek,
kedvezményezetteknek.

IH közlemény elérés

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent
pályázati felhívások által Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal feladat- és
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hatáskörébe utalt tevékenységek jogutódlása tárgyában - 2017.01.10.

A központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi
háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.)
Korm. határozat értelmében 2017. január 1. napjától az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) kifizető ügynökségi, közbenső szervezeti, valamint
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként ellátott tevékenységét a Magyar
Államkincstár látja el.

IH közlemény elérés

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzési eljárások dokumentációjával
kapcsolatos teendőkről - 2016.12.09.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet XVI.
fejezetében, a pályázati felhívásokhoz kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek 5.
pontjában, illetve az Általános Útmutató az EMVA forrásból finanszírozásra kerülő
intézkedésekre vonatkozó felhívásokhoz dokumentum 9. fejezetében foglaltak alapján a
támogatást igénylő vagy kedvezményezett az általa lefolytatni tervezett vagy lefolytatott
közbeszerzési eljárások tekintetében köteles az Irányító Hatóságot az előírt dokumentumok
megküldésével tájékoztatni.

A Vidékfejlesztési Program felhívásaival kapcsolatban keletkezett közbeszerzési
dokumentumok elektronikus feltöltésére a www.palyazat.gov.hu weboldal e-ügyintézés
menüpontjának Közbeszerzések almenüjén keresztül vagy az Elektronikus Pályázó Tájékoztató
és Kommunikációs Rendszer felületén van lehetőség (https://eptk.fair.gov.hu).
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IH közlemény elérés

A VP Irányító Hatóság közleménye a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül
álló okok miatti teljesíthetetlensége esetén követendő eljárásról - 2016.12.09.

A projektek megvalósítása során, a mérföldkövek kedvezményezetti érdekkörön kívül álló okok
miatti teljesíthetetlensége esetén a kedvezményezett a 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 86-87.
§-okban szabályozott eljárásrend alapján, a támogatói okirat kézhezvételét követő naptól,
avagy az okok tudomásra jutásától számított 8 napon belül kérheti a mérföldkövek teljesítési
határidejének módosítását.

IH közlemény elérés

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) finanszírozott egyes intézkedésekben
rögzített, a kiválasztási kritériumok részét képező minőségrendszerek kapcsán 2016.11.22.

Az EMVA-ból finanszírozott egyes intézkedések esetén a pályázati felhívások rögzítik a
minőségrendszerben való részvételt, mint tartalmi értékelési szempontot a kiválasztási
kritériumok között. Ennek megfelelően, ha a támogatást igénylő részt vesz valamely a felhívás
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által meghatározott minőségrendszerben, többletpontban részesül. A felhívásokban megjelölt,
elfogadott minőségrendszerek a Vidékfejlesztési Program alapján kerültek meghatározásra.

IH közlemény

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a A Vidékfejlesztési Program keretén belül
meghirdetett pályázati felhívások mentén, az előzetes helyszíni szemlét megelőzően
végrehajtott beruházási, felújítási munkálatok elszámolhatóságáról - 2016.11.02.

A Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett pályázati felhívások mentén, az előzetes
helyszíni szemlét megelőzően végrehajtott beruházási, felújítási munkálatokat a támogatási
kérelem benyújtást követő napon a támogatást igénylő a felhívás adott pontjában ismertetett
korlátokkal megkezdheti. Az MVH által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét megelőzően
megkezdett felújítás vagy bővítés a projekt egészének megvalósítását és támogatásban
részesíthetőségét nem érinti, ugyanakkor az így felmerült költségek a projekt részeként nem
számolhatóak el.

IH tájékoztatás

Módosult a Vidékfejlesztési Program intézkedései esetében a mezőgazdasági
tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana - 2016.10.25.
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A Vidékfejlesztési Program intézkedései esetében módosításra került a mezőgazdasági
tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana.

Részletek itt

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a Vidékfejlesztési Program keretén belül
meghirdetett felhívások vonatkozásában elfogadott garanciaszervezetekről - 2016.10.19.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 83. § (1a)
bekezdése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozott,
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett egyes felhívások esetében előleg
igénybevétele esetén biztosítéknyújtási kötelezettséget ír elő a felhívásban meghatározottak
szerint.

Az EMVA Irányító Hatósága a 2014-2020-as programozási időszakban a Vidékfejlesztési
Program keretén belül meghirdetett felhívások végrehajtása során – figyelemmel a
hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1)
bekezdésének g) pontjára – a jelen közlemény mellékletében felsorolt, minden olyan
garanciaszervezet által nyújtott kezességvállalást elfogadhatónak tekint, amely a Magyar
Nemzeti Bank Zrt. engedélyével rendelkezik és annak nyilvántartásában szerepel.

IH közlemény
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Tájékoztatás az EMVA Irányító Hatóság 2016.08.18-án megjelent, közbeszerzési eljárások
dokumentációjával kapcsolatos közleményének visszavonásáról - 2016.10.14.

Az EMVA Irányító Hatóság 2016. augusztus 18. napján megjelent közleménye a közbeszerzési
eljárások dokumentációjával kapcsolatos teendőkről 2016.10.16. napjától visszavonásra kerül.

Részletek

Az Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint a
Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: VP) Irányító Hatósága az alábbi tájékoztatást
bocsájtja ki a VP keretében meghirdetésre kerülő felhívásokat érintő hiánypótlással
összefüggő egyes kérdések tárgyában - 2016.09.06.

IH tájékoztató letöltés

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások konzorciumi formában történő
igénybevételére vonatkozó szabályokról - 2016.07.06.

IH közlemény letöltés
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A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság közleménye a rendezett munkaügyi
kapcsolatok, mint kizáró ok alkalmazásáról - 2016.06.30.

IH közlemény letöltés

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 5. § (3) bekezdésében foglaltak értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban 2016.06.22.

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága,
mint EMVA Irányító Hatóság Közleménye a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) 5. § (3) bekezdésében foglaltak értelmezésével és alkalmazásával
kapcsolatban.

IH közlemény letöltés

Módosítások dátuma: 2016.01.21. 12:02; 2016.02.18. 09:20; 2016.05.23. 14:25; 2016.06.24.
13:38; 2016.06.30. 16:23; 2016.07.06. 17:33; 2016.08,19. 13:22; 2016.12.21. 20:55;
2017.01.20. 13:09; 2017.03.24. 16:01; 2017.08.14. 13:59; 2017.09.13. 09:33; 2017.12.21.
22:11; 2018.03.30. 16:18; 2018.04.27. 21:33; 2018.05.29. 06:27; 2018.09.13. 19:10;
2018.11.23. 14:00; 2019.02.08. 15:49; 2019.03.22. 11:23; 2019.07.05. 13:46
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