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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÍME: Helyi közösségi kezdeményezések megvalósítását, sportolást, szabadidős 

kikapcsolódást, társadalmi nevelést szolgáló komplex projektek támogatása 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: VP6-19.2.1-54-5-17 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGJELENÉSÉNEK IDEJE: 2017. november 30.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSOK SZÁMA: 3 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2018. január 30.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2018. június 12. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 3. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2018. július 18. 
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4.1. Támogatást 

igénylők köre

1. sz. melléklet - 

Fogalomjegyzék

Mi változik Mire változik

A támogatást igénylők köre kiegészül a 

következővel: 

Egyházi szervezet (559)

A támogatást igénylők köre kiegészül a következővel: 

Egyházi szervezet (559)

- program és/vagy akció esetében: a 

kedvezményezett köteles a program témájáról, 

helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a 

meghirdetés

dokumentációját (pl. plakát, internetes 

megjelenésről készült print screen felvétel+ link) 

a program megvalósítási időpontját megelőző 

harmincadik

napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása 

során bevont szervezetként eljáró 

kormányhivatalnak/Magyar Államkincstárnak és 

a HACS-nak

megküldeni

- program és/vagy akció esetében: a 

kedvezményezett köteles a program témájáról, 

helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a 

meghirdetés

dokumentációját (pl. plakát, internetes megjelenésről 

készült print screen felvétel+ link) a program 

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, valamint a HACS-nak a 

korosokvolgye@invitel.hu e-mail címen megküldeni

A fogalomjegyzék kiegészül a következő 

definícióval: tervezési terület: 

a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület illetékességi területéhez tartozó 

Békés, Békéscsaba, Békésszentandrás, 

Csabacsűd, Csabaszabadi, Csárdaszállás, 

Csorvás, Gerendás, Gyomaendrőd, Hunya, 

Kamut, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, 

Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas, 

Tarhos, Telekgerendás települések bel-és 

külterületeinek összessége

A fogalomjegyzék kiegészül a következő definícióval: 

tervezési terület: 

a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú 

Egyesület illetékességi területéhez tartozó Békés, 

Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsűd, 

Csabaszabadi, Csárdaszállás, Csorvás, Gerendás, 

Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kardos, Kétsoprony, 

Kondoros, Mezőberény, Murony, Örménykút, 

Szarvas, Tarhos, Telekgerendás települések bel-és 

külterületeinek összessége

- a HACS az eseményről szóló információt saját 

honlapján közzé teszi

a HACS az eseményről szóló információt (téma, 

helyszín, időpont, program) saját honlapján közzé 

teszi

A támogatási kérelem benyújtójának továbbá 

meg kell felelni az alábbi feltételeknek is:

- a felhívás megjelenésének időpontjában a 

fejlesztés megvalósulási helye szerinti 

településen székhellyel, vagy telephellyel 

rendelkezik

- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a 

szerinti ügyfél azonosítóval

- civil szervezet pályázó esetében a felhívás 

megjelenésének időpontjában legalább 1 éve 

jogerősen bejegyzett

- nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

esetében a fejlesztés megvalósulási helye 

szerinti települési önkormányzat vagy 

önkormányzati társulás

többségi tulajdonnal rendelkezik.

A támogatási kérelem benyújtójának továbbá meg kell 

felelni az alábbi feltételeknek is:

- a felhívás megjelenésének időpontjában a fejlesztés 

megvalósulási helye szerinti településen vagy a 

HACS tervezési területen székhellyel, vagy 

telephellyel rendelkezik

- rendelkezik a 2007. évi XVII. törvény 28.§-a szerinti 

ügyfél azonosítóval

- civil szervezet pályázó esetében a felhívás 

megjelenésének időpontjában legalább 1 éve 

jogerősen bejegyzett

- nonprofit korlátolt felelősségű társaság esetében a 

fejlesztés megvalósulási helye szerinti települési 

önkormányzat vagy önkormányzati társulás

többségi tulajdonnal rendelkezik.


