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VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

Hol változik Mi változik Mire változik 

3.1. A projekt 

keretében 

megvalósítandó 

tevékenységek 

Új - önállóan nem támogatható tevékenységként 

- beszúrásra kerül az akadálymentesítés a 

feldolgozás és értékesítés tevékenység 

kategórián belül 

akadálymentesítés: indokolt esetben (jogszabály és/vagy 

hatóság kötelező előírása esetén, illetve fizikai és/vagy 

érzékszervi fogyatékossággal élők foglalkoztatása 

esetén) a fejlesztéssel érintett épületek, létesítmények 

stb. fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése 

3.2. A 

támogatható 

tevékenységek 

állami 

támogatási 

szempontú 

besorolása 

építés - alapanyag előállítás tevékenység 

felvétele a mezőgazdasági csekély összegű 

támogatás támogatási kategóriába 

építés - alapanyag előállítás tevékenység felvétele a 

mezőgazdasági csekély összegű támogatás támogatási 

kategóriába 

3.4.1.1. Műszaki 

és szakmai 

elvárások 

amennyiben releváns: fejlesztéssel érintett 

tevékenység végzésére vonatkozó üzemeltetési 

engedélyt (hatósági engedély, igazolás stb.) 

legkésőbb a záró kifizetés igénylés benyújtását 

követő 6 hónapon belül be kell nyújtani a 

Magyar Államkincstárhoz, illetve a fenntartási-

és üzemeltetési időszakban az esetleges 

ellenőrzések során be kell mutatni 

az előírás törlésre kerül 

3.4.4. A projekt 

szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

egyéb elvárások 

a projekt keretében tervezett képzésen történő 

részvétel költségei akkor számolhatóak el, ha a 

résztvevő a képzés feltételeit - ide értve a 

képesítés megszerzésének követelményei 

teljesítését (pl. záróvizsga) teljesítette és azt 

megfelelő módon (pl. bizonyítvány csatolása) 

igazolta. Amennyiben a képzésen résztvevő a 

képzés feltételeit - és különösen a képesítés 

megszerzésére vonatkozó követelményeket - 

nem teljesítette, a képzés résztvevőre jutó 

költsége nem támogatható.  

a projekt keretében tervezett képzésen történő részvétel 

költségei akkor számolhatóak el, ha a résztvevő a képzés 

feltételeit - ide értve a képesítés megszerzésének 

követelményei teljesítését (pl. záróvizsga) teljesítette és 

azt megfelelő módon (pl. bizonyítvány csatolása) 

igazolta. Amennyiben a képzésen résztvevő a képzés 

feltételeit - és különösen a képesítés megszerzésére 

vonatkozó követelményeket - nem teljesítette, a képzés 

résztvevőre jutó költsége nem támogatható. Képzésben 

történő részvétel a kedvezményezett és/vagy 

foglalkoztatásában álló személy(ek) részére, jogi 

személy kedvezményezett esetén a kedvezményezett 

tulajdonosa és/vagy tagja és/vagy foglalkoztatottja 

részére megengedett. A jogosultság igazolására a 

képzési tevékenység megkezdésekor fennálló 

tulajdonosi/tagi/foglalkoztatotti jogviszonyt igazoló 

iratot a vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelni 

szükséges. 

3.4.4. A projekt 

szakmai 

megvalósításával 

kapcsolatos 

egyéb elvárások 

Új szakmai elvárás beillesztése az "értékesítési 

csatornák bővítése" tevékenységhez 

kapcsolódóan 

az értékesítési csatornák bővítése tevékenységhez 

rendelt kiadási tétel akkor számolható el, ha a tétel 

vonatkozásában benyújtásra kerül a térség valamely 

turizmus-vendéglátásban érdekelt szereplőjével kötött 

beszállítói/felvásárlói szerződés vagy együttműködési 

megállapodás 



4.4.2. 3. 

Tartalmi 

értékelési 

szempontok 

A tartalmi értékelések táblázat 9. szempontja 

pontosításra kerül, illetve az értékelési 

szempontot alátámasztó dokumentumok közé 

egy további melléklet kerül beszúrásra, az 

alábbiak szerint 

  

  

A fejlesztéssel érintett termék a Körös Völgyi 

Kirakat c. kiadványban szerepel, vagy a pályázó 

vállalja, hogy csatlakozik 

A fejlesztéssel érintett termék/termelő a Körös Völgyi 

Kirakat c. kiadványban szerepel, vagy a pályázó vállalja, 

hogy csatlakozik 

  Egyszerűsített üzleti terv 
Egyszerűsített üzleti terv/Körös Völgyi Kirakat 

nyilatkozat 

5.5. 

Elszámolható 

költségek köre 

A táblázatba egy új sor kerül beszúrásra. 

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások 

költségei költségkategórián belül külön kiemelésre kerül 

a műszaki ellenőrzés költségtípus.  

5.6. 

Elszámolhatóság 

további feltételei 

Új 17. pont kerül beszúrásra. 

17. Az elszámolható költségek mértékére, illetve 

arányára vonatkozó fejezetben (5.7) felsorolt alábbi 

költségek maximális mértéke (tehát a támogatási 

kérelem benyújtásakor azok összeadott mértéke) nem 

haladhatja meg az összes elszámolható költségre vetítve 

a 7%-ot: projekt-előkészítés, tervezés; műszaki ellenőri 

szolgáltatás; projektmenedzsment; tájékoztatás, 

nyilvánosság biztosítása. 

5.7. 

Elszámolható 

költségek 

mértékére, 

illetve arányára 

vonatkozó 

elvárások 

Projekt előkészítés 3,8 Projekt előkészítés 7% 

5.7. 

Elszámolható 

költségek 

mértékére, 

illetve arányára 

vonatkozó 

elvárások 

Projekt menedzsment 1,7 Projekt menedzsment 2,5 

5.7. 

Elszámolható 

költségek 

mértékére, 

illetve arányára 

vonatkozó 

elvárások 

Műszaki ellenőri szolgáltatás - Szolgáltatási 

tevékenység költségei és díjai költségelem 

Műszaki ellenőri szolgáltatás - Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költségelem 

6.1. A 

támogatási 

kérelem 

elkészítése során 

csatolandó 

mellékletek 

listája 

Új u) és v) pont beszúrása 
u) hálózatra termelő napelemes projekt esetén a 

szolgáltató felé benyújtott igénybejelentő 

    v) Körös Völgyi Kirakat nyilatkozat 

6.2. Az első 

kifizetési 

kérelemhez 

csatolandó 

mellékletek 

listája 

Új b), c), d) pontok beszúrása 
b) hálózatra termelő napelemes projekt esetén a hálózati 

engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció 



    

c) engedélyköteles építés esetén a jogerős építési/vízjogi 

létesítési engedély a hozzá kapcsolódó engedélyezési 

záradékkal ellátott építési-műszaki dokumentációval 

együtt 

    

d) környezeti hatástanulmány, amennyiben a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 

kormányrendelet alapján szükséges készíteni 

8. A felhívás 

szakmai 

mellékletei 

Új 9. számú melléklet beszúrása 9. számú melléklet: Körös Völgyi Kirakat nyilatkozat 

 


