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Ssz. 

Módosítás helye 

Módosítás tartalma Módosítás indoka Fejezet/alfejezet 
száma, címe 

Pont/alpont száma, címe 

1 

8.1. Intézkedések 
leírása/1. Turisztikai 

szolgáltatások fejlesztése 
c. intézkedés 

4. A támogatható tevékenység 
területek meghatározása 

Az aktív turizmus típusok bővítése A felsorolás teljessége és egyértelműsége érdekében. 

2 
A turisztikai attrakciók külön kiemelése a 

szolgáltatások közül. 
Az egyértelműség érdekében. 

3 
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység 
külön kiemelése a projekt előkészítés és végrehajtás 

tevékenységen belül. 
Az egyértelműség érdekében. 

4 5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás 
A TOP CLLD stratégiákra vonatkozó feltételből 

Békéscsaba város kikerült. 

2017. augusztusában döntés született a TOP CLLD 
pályázatokról, mely alapján a TOP CLLD stratégia 

Békéscsaba külterületét nem tekinti akcióterületnek, így 
lehatárolásra nincs szükség. 

5 
7. Kiválasztási kritériumok, 

alapelvek/Jogosultsági 
kritériumok 

A mg-i tevékenységből származó árbevétel kapcsán a 
"meghaladja" szöveg "eléri" szövegre módosul 

A vonatkozó VP felhívásokkal összhangban a 
lehatárolás alapja az 50%-os arány elérése, nem csak 

meghaladása. 

6 
7. Kiválasztási kritériumok, 

alapelvek/Kiválasztási 
kritériumok 

Két új szempont (a fejlesztés kistelepülésen valósul 
meg/szakmai szervezeti tagság) beépítése a 

kiválasztási kritériumok közé. 

A települések lakosságszáma szerinti megkülönböztetést 
az IH-val kötött Együttműködési megállapodás 4.9. 

pontja indokolja, mely szerint a kiegyenlített 
lehetőségek biztosítása érdekében az egy településen 

felhasználható fejlesztési forrás nem haladhatja meg a 
HACS teljes fejlesztési forráskeretének 20%-át. A 

szakmai szervezeti tagságot az intézkedés 5. pontjában 
leírtak miatt ösztönözzük (együttműködés, 

hálózatosodás). 



7 10. Kimeneti indikátorok A várható támogatott projektszám változása. 

A helyi felhívás tervezetek egyeztetése folyamán az IH 
felhívta a figyelmet arra, hogy a minimálisan 

támogatandó projekt számot úgy kell meghatározni, 
mintha minden nyertes a maximális támogatást nyerné. 
Így a korábban megadott projekt számok csökkentek. 

8 

8.1. Intézkedések 
leírása/2. Helyi 

élelmiszeripari és 
kézműipari termékek 

előállításának és 
értékesítésének 

támogatása c. intézkedés 

1. Az intézkedés megnevezése "Kézműves" szöveg "kézműipari" szövegre módosult. 
Pontosítás, összhangban a szakmai fogalom használattal 

és az intézkedés további szövegrészében alkalmazott 
szóhasználattal. 

9 
4. A támogatható tevékenység 

területek meghatározása 
"Kézműves" szöveg "kézműipari" szövegre módosult. 

Pontosítás, összhangban a szakmai fogalom használattal 
és az intézkedés további szövegrészében alkalmazott 

szóhasználattal. 

10   
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység 
külön kiemelése a projekt előkészítés és végrehajtás 

tevékenységen belül. 
Az egyértelműség érdekében. 

11 5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás 
A TOP CLLD stratégiákra vonatkozó feltételből 

Békéscsaba város kikerült. 

2017. augusztusában döntés született a TOP CLLD 
pályázatokról, mely alapján a TOP CLLD stratégia 

Békéscsaba külterületét nem tekinti akcióterületnek, így 
lehatárolásra nincs szükség. 

12 6. A jogosultak köre 
A szövetkezetek esetében a szociális jelző törlésre 

kerül. 

A helyi felhívásokban a támogatásra jogosultak körét a 
GFO besorolás szerint szükséges meghatározni, 

azonban a szociális szövetkezetek GFO kódjában az 
agrárgazdasági szövetkezetek nem érthetőek bele, 

ugyanakkor nyilvánvaló, hogy az intézkedés céljaihoz az 
agrárgazdasági szövetkezetek érdemben képesek 

hozzájárulni. 

13 
7. Kiválasztási kritériumok, 

alapelvek/Kiválasztási 
kritériumok 

Az "üzemméret növekedés" szempont törlése, 
helyette a "feldolgozási tevékenység projekten belüli 

aránya" szempont beemelése. 

A HFS, illetve az intézkedés leírása alapján a támogatás 
elsődleges célja nem az üzemméret növelése, hanem a 
feldolgozott termékek előállításának és értékesítésének 
támogatása. Mivel ehhez a célcsoportok esetében eltérő 

fejlesztésekre (alapanyag előállítás/kapacitás 
bővítés/marketing stb.) van szükség, a projektek 

üzemméret szerinti összehasonlítása kevésbé indokolt, 
mint a végső projektcél megvalósulását ösztönző 

szempont szerinti kiválasztás. 



14   
Két új szempont (a fejlesztés kistelepülésen valósul 
meg/kiadványban történő megjelenés) beépítése a 

kiválasztási kritériumok közé. 

A települések lakosságszáma szerinti megkülönböztetést 
az IH-val kötött Együttműködési megállapodás 4.9. 

pontja indokolja, mely szerint a kiegyenlített 
lehetőségek biztosítása érdekében az egy településen 

felhasználható fejlesztési forrás nem haladhatja meg a 
HACS teljes fejlesztési forráskeretének 20%-át. A 
kiadványban történő megjelenést az intézkedés 5. 

pontjában leírtak miatt ösztönözzük (együttműködés, 
hálózatosodás). 

15 10. Kimeneti indikátorok A várható támogatott projektszám változása. 

A helyi felhívás tervezetek egyeztetése folyamán az IH 
felhívta a figyelmet arra, hogy a minimálisan 

támogatandó projekt számot úgy kell meghatározni, 
mintha minden nyertes a maximális támogatást nyerné. 
Így a korábban megadott projtk számok csökkentek. 

16 8.1. Intézkedések 
leírása/3. A lakosság 

szolgáltatásokhoz való 
hozzáférését javító 

vállalkozások kisléptékű 
fejlesztése c. intézkedés 

4. A támogatható tevékenység 
területek meghatározása 

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység 
külön kiemelése a projekt előkészítés és végrehajtás 

tevékenységen belül. 
Az egyértelműség érdekében. 

17 10. Kimeneti indikátorok A várható támogatott projektszám változása. 

A helyi felhívás tervezetek egyeztetése folyamán az IH 
felhívta a figyelmet arra, hogy a minimálisan 

támogatandó projekt számot úgy kell meghatározni, 
mintha minden nyertes a maximális támogatást nyerné. 
Így a korábban megadott projtk számok csökkentek. 

18 
8.1. Intézkedések 

leírása/4. Épített és táji, 
természeti örökség 
megőrzését célzó 

komplex programok 
támogatása 

4. A támogatható tevékenység 
területek meghatározása 

A projekt előkészítéséhez és lebonyolításához 
kapcsolódó egyéb tevékenységek (előkészítés és 

projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság) 
beemelése a támogatható tevékenységek közé. 

Korábbi adminisztratív hiba javítása. 

19 5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás 
A TOP CLLD stratégiákra vonatkozó feltételből 

Békéscsaba város kikerült. 

2017. augusztusában döntés született a TOP CLLD 
pályázatokról, mely alapján a TOP CLLD stratégia 

Békéscsaba külterületét nem tekinti akcióterületnek, így 
lehatárolásra nincs szükség. 



20 6. Jogosultak köre 
A nonprofit korlátolt felelősségű társaság külön soron 

történő feltüntetése a jogosultak között. 

A HFS készítésekor a civil szervezetek közé soroltuk a 
np. Kft-ket, azonban a civil szervezetek közé szigorúan 
véve (jogszabály alapján) az egyesületek, alapítványok, 

közalapítványok, illetve ezek szervezetei sorolhatóak. A 
272/2014-es kormányrendelet 3.§ (1) bekezdés 29.a. 

pontja ugyanakkor a nonprofit szervezetek közé sorolja 
a np. gazdasági társaságokat, melyek az intézkedés 
jellegét figyelembe véve potenciális pályázók, az 

önkormányzatok ugyanis gyakran valósítanak meg 
beruházásokat olyan cégeiken keresztül, melyek 

eszközparkja, dolgozói állománya stb. alapján alkalmas 
arra, hogy a megvalósított projektek üzemeltetését is 

ellássa. 

21 
7. Kiválasztási kritériumok, 

alapelvek/Jogosultsági 
kritériumok 

A nonprofit kft-kre vonatkozó jogosultsági kritérium 
beemelése. 

Biztosítandó, hogy csakis önkormányzati kötődésű 
gazdasági társaságok legyenek jogosultak. 

22 10. Kimeneti indikátorok A várható támogatott projektszám változása. 

A helyi felhívás tervezetek egyeztetése folyamán az IH 
felhívta a figyelmet arra, hogy a minimálisan 

támogatandó projekt számot úgy kell meghatározni, 
mintha minden nyertes a maximális támogatást nyerné. 
Így a korábban megadott projtk számok csökkentek. 

23 
8.1. Intézkedések 

leírása/5. Helyi közösségi 
kezdeményezések 

megvalósítását, sportolást, 
szabadidős 

kikapcsolódást, társadalmi 

4. A támogatható tevékenység 
területek meghatározása 

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenység 
külön kiemelése a projekt előkészítés és végrehajtás 

tevékenységen belül. 
Az egyértelműség érdekében. 

24 5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás 
A TOP CLLD stratégiákra vonatkozó feltételből 

Békéscsaba város kikerült. 

2017. augusztusában döntés született a TOP CLLD 
pályázatokról, mely alapján a TOP CLLD stratégia 

Békéscsaba külterületét nem tekinti akcióterületnek, így 
lehatárolásra nincs szükség. 



25 

nevelést szolgáló komplex 
projektek támogatása 

6. Jogosultak köre 
A nonprofit korlátolt felelősségű társaság külön soron 

történő feltüntetése a jogosultak között. 

A HFS készítésekor a civil szervezetek közé soroltuk a 
np. Kft-ket, azonban a civil szervezetek közé szigorúan 
véve (jogszabály alapján) az egyesületek, alapítványok, 

közalapítványok, illetve ezek szervezetei sorolhatóak. A 
272/2014-es kormányrendelet 3.§ (1) bekezdés 29.a. 

pontja ugyanakkor a nonprofit szervezetek közé sorolja 
a np. gazdasági társaságokat, melyek az intézkedés 
jellegét figyelembe véve potenciális pályázók, az 

önkormányzatok ugyanis gyakran valósítanak meg 
beruházásokat olyan cégeiken keresztül, melyek 

eszközparkja, dolgozói állománya stb. alapján alkalmas 
arra, hogy a megvalósított projektek üzemeltetését is 

ellássa. 

26 
7. Kiválasztási kritériumok, 

alapelvek/Jogosultsági 
kritériumok 

A nonprofit kft-kre vonatkozó jogosultsági kritérium 
beemelése. 

Biztosítandó, hogy csakis önkormányzati kötődésű 
gazdasági társaságok legyenek jogosultak. 

27 
7. Kiválasztási kritériumok, 

alapelvek/Kiválasztási 
kritériumok 

Az első értékelési szempont esetében a "szabadidős" 
szövegrész törlésre került. 

Mivel lényegében minden, az intézkedés keretében 
megvalósuló tevékenység célja valamilyen típusú 

szabadidős tevékenységhez szükséges 
tér/infrastruktúra/eszköz stb. biztosítása, korábbi 
szövegezés szerint a szempont nem jelentett volna 

valódi kiválasztási szempontot, mivel minden projekt 
egyenlően lett volna értékelhető. 

28 10. Kimeneti indikátorok A várható támogatott projektszám változása. 

A helyi felhívás tervezetek egyeztetése folyamán az IH 
felhívta a figyelmet arra, hogy a minimálisan 

támogatandó projekt számot úgy kell meghatározni, 
mintha minden nyertes a maximális támogatást nyerné. 
Így a korábban megadott projtk számok csökkentek. 

29 
8.1. Intézkedések 

leírása/6. 
Szemléletformáló 
programok, akciók 

támogatása 

4. A támogatható tevékenység 
területek meghatározása 

Az építés, infrastruktúra fejlesztés törlésre került. 

A determináció miatti forráscsökkenés ezen intézkedés 
esetében okozta a legnagyobb arányú támogatási 
összeg/projekt csökkenést, így nagyobb kiadási 
tételeket jelentő tevékenységek támogatása nem 

indokolt.   

30   A projekt előkészítés tevékenység törlésre került. 

Mivel korábban a projekt előkészítési és 
projektmenedzsment tevékenység a beruházást is 

tartalmazó projektek esetében volt megengedett, az 
építés és infrastruktúra fejlesztés törlésével e 

tevékenység sem indokolt. 



31 5. Kiegészítő jelleg, lehatárolás 
A TOP CLLD stratégiákra vonatkozó feltételből 

Békéscsaba város kikerült. 

2017. augusztusában döntés született a TOP CLLD 
pályázatokról, mely alapján a TOP CLLD stratégia 

Békéscsaba külterületét nem tekinti akcióterületnek, így 
lehatárolásra nincs szükség. 

32 
7. Kiválasztási kritériumok, 

alapelvek/Kiválasztási 
kritériumok 

Három új értékelési szempont beemelése 
(konzorcium, célcsoport, szakember). 

A HFS-ben eredetileg szereplő három értékelési 
szempont nem lett volna elegendő a projektek közötti 

tényleges differenciáláshoz. Az új szempontok az 
intézkedés céljának és a kiegészítő jellegének, illetve a 

támogatott témáknak megfelelően kerültek kidolgozásra 
(együttműködés, partnerség, fiatalok). A szakember 

bevonása a minőségi programok megvalósítását hivatott 
ösztönözni. 

33 10. Kimeneti indikátorok A várható támogatott projektszám változása. 

A helyi felhívás tervezetek egyeztetése folyamán az IH 
felhívta a figyelmet arra, hogy a minimálisan 

támogatandó projekt számot úgy kell meghatározni, 
mintha minden nyertes a maximális támogatást nyerné. 
Így a korábban megadott projtk számok csökkentek. 

34 

8.3 A stratégia 
megvalósításának 

szervezeti és eljárási 
keretei   

2. A HACS összetétele  A HACS tagok számának aktualizálása.   

35 

5. A pályázatok kiválasztásával 
és a HACS működésével 

kapcsolatos döntéshozatali 
folyamat, a KSK rendelet 34. 

cikk (3) b) pontjának 
teljesítésével   

Kisebb módosítások, pontosítások a szövegben. 

Az időközben történt, a 272/2014-es kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezéseit érintő módosítások és az azok 

alapján elkészült HBB ügyrend rendelkezéseivel való 
összhang biztosítása. 

36 8.4. Kommunikációs terv 
5. a HFS-sel kapcsolatos 

kommunikációs tevékenységek 
ütemterve 

A táblázat kisebb módosítása az értékelési szakaszok 
esetében. 

A helyi felhívások megjelenésének csúszása. 

37 9. Indikatív pénzügyi terv 

A HACS működési és 
animációs 

forrásfelhasználásának 
ütemezése (millió Ft)  

A 2016-os összeg módosítása (0,1 millió Ft 
csökkenés). 

A tényleges felhasználás és Kincstári kifizetés alapján. 

 


