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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÍME: Épített és táji, természeti örökség megőrzését célzó komplex programok támogatása 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: VP6-19.2.1-54-4-17 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MEGJELENÉSÉNEK IDEJE: 2017. december 1.  

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. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 4. MÓDOSÍTÁSÁNAK IDEJE: 2018. október 2. 

 

VÁLTOZÁSOK JEGYZÉKE: 

Hol változik Mi változik Mire változik 

3.3. Nem 
támogatható 
tevékenységek 

- a templomok fejlesztésére vonatkozó tiltás 
törlésre kerül 

- új épület építésére vonatkozó tiltás törlésre kerül 

- a templomok fejlesztésére vonatkozó tiltás 
törlésre kerül 

- új épület építésére vonatkozó tiltás törlésre kerül 

3.1.1.2. 
Választható, 
önállóan 
támogatható 
tevékenységek 

épített/tárgyi/szellemi érték - egyéb épületek - 
építés: a település gazdasági-társadalmi-kulturális 

szokásait, történetét bemutató tájházak, 
kiállító/bemutató-és gyűjteményes helyek, 

emlékházak, kézműves műhelyek felújítása, a 
látogathatóság biztosítása érdekében szükséges 

átalakítása, bővítése, korszerűsítése 

épített/tárgyi/szellemi érték - egyéb épületek - 
építés: a település gazdasági-társadalmi-kulturális 

szokásait, történetét bemutató tájházak, 
kiállító/bemutató-és gyűjteményes helyek, 

emlékházak, kézműves műhelyek kialakítása, 
felújítása, a látogathatóság biztosítása érdekében 
szükséges átalakítása, bővítése, korszerűsítése 

3.4.1.1. 
Műszaki és 
szakmai 
elvárások 

a következő szövegrész törlésre kerül:   
 

a fejlesztés akkor támogatható, ha az összes 
projekt költségből (mely nem egyenlő az összes 
elszámolható kiadással) a fejlesztéssel érintett 

ingatlan, terület (mely nem egyenlő a 
megvalósítási helyként feltüntetett helyrajzi szám 
teljes területével) teljes felújítása, rekonstrukciója, 

funkcionális használatba vétele megvalósul 

a következő szövegrész törlésre kerül:   
 

a fejlesztés akkor támogatható, ha az összes 
projekt költségből (mely nem egyenlő az összes 
elszámolható kiadással) a fejlesztéssel érintett 

ingatlan, terület (mely nem egyenlő a 
megvalósítási helyként feltüntetett helyrajzi szám 
teljes területével) teljes felújítása, rekonstrukciója, 

funkcionális használatba vétele megvalósul 

4.3. A 
támogatási 

kérelem 
benyújtásának 
határideje és 

módja 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 
2018.04.02 
2018.06.01 
2018.08.31 
2018.12.14 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési 
határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 
2018.04.02 
2018.06.01 
2018.08.31 
2018.10.31 
2018.11.30 
2018.12.14 

 

 

 


