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VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

Hol változik Mi változik Mire változik 

3.4.1.1. Műszaki és 

szakmai elvárások 

A 3. pont (a projektek megvalósításával, 

gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások) kiegészül 

egy új bekezdéssel 

Amennyiben a pályázó a kérelem benyújtásának 

időpontjában nem tagja valamely, a fejlesztés 

szempontjából releváns szakmai szervezetnek, de vállalja, 

hogy taggá válik, a tagsági igazolást legkésőbb a záró 

kifizetési igényléssel be kell nyújtani. 

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. 

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 18. pont kerül beszúrásra. 

18. 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 

5.7. Elszámolható 

költségek 

mértékére, illetve 

arányára vonatkozó 

elvárások 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása - 

Szolgáltatási tevékenység költségei és díjai 

költségelem 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása - Kötelező 

tájékoztatás és nyilvánosság költségelem 

6.1. A támogatási 

kérelem elkészítése 

során csatolandó 

mellékletek listája 

Új w) pont beszúrása 
w) hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató 

felé benyújtott igénybejelentő 

6.2. Az első 

kifizetési 

kérelemhez 

csatolandó 

mellékletek listája 

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

engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció 

   

b) engedélyköteles építés esetén a jogerős építési/vízjogi 

létesítési engedély a hozzá kapcsolódó engedélyezési 

záradékkal ellátott építési-műszaki dokumentációval együtt 

   

c) 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 

6. számú melléklet (egyszerűsített üzleti terv) IV. 

fejezet kiegészítése új 5. ponttal 

5. Szakmai szervezeti tagság 

Tagja vagyok szakmai szervezetnek és az erről szóló 

igazolást kérelmemhez mellékelem: □ 

Szakmai szervezet megnevezése: 

Tagsági viszony kezdete: 

 

Nem vagyok tagja szakmai szervezetnek, de vállalom, hogy 

a záró kifizetési igénylés benyújtásáig taggá válok: □ 

8. A felhívás 

szakmai mellékletei 

1. számú melléklet (fogalomjegyzék) "releváns 

szakmai szervezet" pontjának kiegészítése 

a releváns szakmai szervezetek listája kiegészül a 

következőkkel: Magyar Lovas Turisztikai Szövetség, 

Magyar Kajak Kenu Szövetség, Körös Vidéki Horgász 

Egyesületek Szövetsége és tagszervezetei, Országos 

Magyar Vadászkamara Békés Megyei Területi szervezete 

 


