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VP Pályázati felhívások, aktuális módosítások
2016. szeptember 14.
A Kormány 247/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosításáról
A Magyar Közlöny 2016. augusztus 17-ei számában megjelent az a kormányrendelet
(http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16119.pdf), amely a pályázatokra
vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint módosítja:
•
•

•
•

A pályázati felhívásokat a meghirdetés előtt 10 nappal társadalmi egyeztetésre
bocsátják, vagyis elolvashatjuk a tervezetet és javaslatokat tehetünk annak
módosítására, ezeket ide kattintva érheti el.
A szakaszos elbírálású pályázatok esetében (ahol több határidőt is megjelöltek a
felhívásban) nem lehet a szakasz közben lezárni a beadást keretkimerülés miatt,
kizárólag a szakasz végeztével. Ezáltal tervezhetőbbé válik a beadás, hiszen ha egy
újabb szakaszba lépünk, akkor a szakasz végéig biztosan benyújtható lesz a pályázat.
Az értékelési határnap és a következő értékelési szakasz első napja között legfeljebb hét
napos szünet határozható meg.
Amennyiben egy pályázati felhívást vagy dokumentumot módosítanak, úgy kötelesek a
www.szechenyi2020.hu a korábbi verziót is elérhetővé tenni a közzétételük
időpontjával együtt.
Támogatást igénylő a támogatási kérelmét a támogatási döntés meghozataláig
elektronikusan visszavonhatja. A támogatási kérelem visszavonását az irányító hatóság
tudomásul veszi, és erről értesíti a támogatást igénylőt.

Módosult a Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című
felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek
elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás
indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhíváshoz kapcsolódó Üzleti terv kitöltési útmutató.
Az Üzleti terv egyes kérdéseinek magyarázó szövegei kerültek pontosításra.

Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsamezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa-cm-felhvs

Módosult a Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának
támogatása című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Borászat termékfejlesztésének és erőforráshatékonyságának támogatása” című (VP3-4.2.2-16 kódszámú) felhívás. A módosítás a Felhívás
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontját érinti, a változtatást
követően az értékelési határnapok az alábbiak szerint alakultak.
A 2016. Július 12. napján megjelent felhívásban szereplő határnapok: - 2016. november
11. - 2017. február 10. - 2017. május 12. - 2017. augusztus 11. - 2017. november 10. - 2018.
február 9. - 2018. május 11. - 2018. szeptember 11.
Jelen közlemény megjelenésével érvénybelépő határnapok: - 2016. október 12. - 2016.
november 11. - 2016. december 12. - 2017. március 13. - 2017. június 12. - 2017. szeptember
12. - 2017. december 12. - 2018. március 12. - 2018. június 12. - 2018. szeptember 11.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszat-termkfejlesztsnek-s-erforrs-hatkonysgnaktmogatsa-cm-felhvs

Társadalmi egyeztetésen az Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése
elnevezésű felhívás tervezete!
Elindult az „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” elnevezésű (VP4-15.2.1.1-16
azonosító számú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 18-ig várjuk a
véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-megrzseelnevezs-felhvs-tervezete

Társadalmi egyeztetésen A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése elnevezésű felhívás tervezete!
Elindult „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” elnevezésű
(VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 18-ig várjuk a
véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-vidki-trsgek-kismret-infrastruktrjnak-salapvet-szolgltatsainak-fejlesztsre-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-nkormnyzati-utakkezelshez-llapotjavtshoz-karbantartshoz-szksges-er-s-munkagpek-beszerzse-elnevezs-felhvstervezete

Társadalmi egyeztetésen a Kertészet korszerűsítése - Kertészeti gépbeszerzés
támogatása elnevezésű felhívás tervezete!
Elindult a „Kertészet korszerűsítése - Kertészeti gépbeszerzés támogatása” elnevezésű (VP24.1.3.5-16 azonosító számú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.
A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2016. szeptember 18-ig várjuk a
véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-kertszet-korszerstse-kertszetigpbeszerzs-tmogatsa-elnevezs-felhvs-tervezete
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