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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÍME: A lakosság szolgáltatásokhoz való hozzáférését javító kisléptékű fejlesztések 

megvalósítása 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: VP6-19.2.1-54-3-17 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGJELENÉSÉNEK IDEJE: 2017. október 30. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSOK SZÁMA: 7 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2017. december 29. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2018. február 8. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 3. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2018. március 22. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 4. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2018. június 12. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 5. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2018. október 2. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 6. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2018. november 6. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 7. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2018. december 4. 

 

 

VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

Hol változik Mi változik Mire változik 

4.1. Támogatást igénylők 
köre 

Az alábbi pont törlésre kerül: 
 

d) amennyiben az utolsó lezárt üzleti év 
alapján a mezőgazdasági 

tevékenységből származó árbevétele az 
50%-ot eléri, a VP6-6.2.1-16 vagy 
VP6-6.4.1-16 kódszámú pályázati 

felhívás keretében támogatást nem 
nyert, illetve a VP6-6.4.1-16 kódszámú 

pályázati felhívás keretében 
benyújtott és el nem bírált pályázattal 
nem rendelkezik, adószámmal nem 
rendelkező magánszemély esetén a 
VP6-6.2.1-16 kódszámú pályázati 

felhívás keretében támogatást nem 
nyert 

Az alábbi pont törlésre kerül: 
 

d) amennyiben az utolsó lezárt üzleti év 
alapján a mezőgazdasági tevékenységből 

származó árbevétele az 50%-ot eléri, a 
VP6-6.2.1-16 vagy 

VP6-6.4.1-16 kódszámú pályázati felhívás 
keretében támogatást nem nyert, illetve a 
VP6-6.4.1-16 kódszámú pályázati felhívás 

keretében 
benyújtott és el nem bírált pályázattal nem 
rendelkezik, adószámmal nem rendelkező 

magánszemély esetén a VP6-6.2.1-16 
kódszámú pályázati 

felhívás keretében támogatást nem nyert 

4.4.2.2.a) Kiválasztási 
kritériumok/Hiánypótoltatható 
jogosultsági szempontok 

a) a támogatási kérelem elkészítése 
során csatolandó mellékletek (a felhívás 
6.1. pontja szerint, kivéve a felhívás 4.1. 

pontjának történő megfelelést igazoló 
mellékletek - 6.1. b), i), n) pontok 

szerinti iratok) 

a) a támogatási kérelem elkészítése során 
csatolandó mellékletek (a felhívás 6.1. 

pontja szerint, kivéve a felhívás 4.1. 
pontjának történő megfelelést igazoló 
mellékletek - 6.1. b), n) pontok szerinti 

iratok) 

6.1. A támogatási kérelem 
elkészítése során csatolandó 
mellékletek listája 

b) egyéni vállalkozói igazolvány vagy 
illetékes járási hivatal igazolása vagy 

egyéni vállalkozói nyilvántartás 
törzsadat/ügyvédi kamarai nyilvántartási 

igazolás/30 napnál nem régebbi 
cégkivonat 

b) egyéni vállalkozói igazolvány vagy 
illetékes járási hivatal igazolása vagy egyéni 
vállalkozói nyilvántartás törzsadat/ügyvédi 
kamarai nyilvántartási igazolás/30 napnál 
nem régebbi cégkivonat, ha az elérhető 

közhiteles nyilvántartások nem a hatályos 
adatokat tükrözik 

 


