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VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

Hol változik Mi változik Mire változik 

4.1. 
Támogatást 
igénylők köre 

A támogatási kérelem benyújtójának továbbá meg 
kell felelni az alábbi feltételeknek is: 

 
- amennyiben a projekt nem természeti/tájképi 

örökség fejlesztésére irányul, vagy nem kizárólag 
arra irányul, a felhívás megjelenésnek 

időpontjában a fejlesztés megvalósulási helye 
szerinti településen székhellyel vagy 
telehellyel/fiókteleppel rendelkezik 

- amennyiben a projekt természeti/tájképi örökség 
fejlesztésére irányul, a felhívás megjelenésének 

időpontjában a HACS tervezési területén 
székhellyel vagy telephellyel/fiókteleppel 

rendelkezik  

A támogatási kérelem benyújtójának továbbá meg 
kell felelni az alábbi feltételeknek is: 

 
- a felhívás megjelenésnek időpontjában a 

fejlesztés megvalósulási helye szerinti településen 
vagy a HACS tervezési területén székhellyel vagy 

telehellyel/fiókteleppel rendelkezik 

5.3. A 
támogatás 
mértéke, 
összege 
(valamint a 
felhívás 
preambuluma) 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
összege: minimum 500 000 Ft, maximum 6 000 

000 Ft. 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás 
összege: minimum 500 000 Ft, maximum 10 000 

000 Ft. 

1.2. A 
rendelkezésre 
álló forrás 

A támogatott helyi támogatási kérelmek várható 
száma: 8-12 db 

A támogatott helyi támogatási kérelmek várható 
száma: 5-9 db 

3.5.1. A projekt 
megkezdése 

A fejezet 3. - alábbi - bekezdése törlésre kerül. 
 

Amennyiben a HACS előzetes helyszíni szemlét 
nem folytat le, a pályázót a támogatási kérelem 
benyújtását követő 60 napon belül értesíti. Az 
értesítést követően a projekt az igénylő saját 

felelősségére megkezdhető. 

A fejezet 3. - alábbi - bekezdése törlésre kerül. 
 

Amennyiben a HACS előzetes helyszíni szemlét 
nem folytat le, a pályázót a támogatási kérelem 
benyújtását követő 60 napon belül értesíti. Az 
értesítést követően a projekt az igénylő saját 

felelősségére megkezdhető. 

4.3. A 
támogatási 
kérelem 
benyújtásának 
határideje és 
módja 

Ezen időszak alatt az lábbi értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 2018.04.02; 2018.06.01; 
2018.09.30;2018.12.14. 

Ezen időszak alatt az lábbi értékelési határnapokig 
benyújtásra került projektek kerülnek együttesen 
elbírálásra: 2018.04.02; 2018.06.01; 2018.08.31; 

2018.12.14. 



6.1. A 
támogatási 
kérelem 
elkészítése 
során 
csatolandó 
dokumentumok 
listája 

v) amennyiben a támogatást igénylő valamely 
telephelye/fióktelepe alapján jogosult a támogatás 
igénybevételére és a telephely/fióktelep az a)-d) 
pont szerinti iratok alapján nem igazolható, NAV 

változásbejelentés 

v) amennyiben a támogatást igénylő valamely 
telephelye/fióktelepe alapján jogosult a támogatás 
igénybevételére és a telephely/fióktelep az a)-d) 
pont szerinti iratok alapján nem igazolható, NAV 

változásbejelentés, annak hiányában NAV 
törzsadat igazolás 

 

 

 


