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HÍRLEVÉL 2020/03
1. Tájékoztatás a helyi LEADER pályázati felhívások második körének megjelenéséről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014-2020 programozási
időszak második körös LEADER helyi pályázati
felhívásai megjelentek.

A Zempléni Tájak LEADER HACS a fenti célok eléréséhez kapcsolódó 2020. évben
meghirdetésre került intézkedései:
1. Gazdaságfejlesztési jellegű intézkedésként:
- "Gép- és eszközbeszerzés, hozzáadott értéket növelő technológiai fejlesztés (helyi
termék/szolgáltatás fejlesztés)" elnevezésű helyi pályázati felhívás (max. 10 millió Ft
támogatási összeg igénybevételével).
2. Közösségi jellegű intézkedésként 5 db helyi pályázati felhívás kerül kiírásra,
összesen mintegy 166 millió Ft tervezett keretösszeggel, mely 3 db mintaprojektet is
tartalmaz.
- "Települési területek közösségi célú zöldfelület kialakítása, rehabilitációja".
- "Térségi, települési identitás, valamint a helyi értékek megőrzése (rendezvény)".
A pályázatokat szakaszos ütemben, előre jelzett időszakokban lehet benyújtani a
Magyar Államkincstár megszokott oldalán. A felhívásokat a "LEADER 2014-20 /
Pályázatok 2019"menüpont alatt tudják megtekinteni.
A pályázatok elektronikus beadásának kezdete:
Az első beadási szakasznap:

2020. február 18.
2020. március 31.

2. Tájékoztató LEADER Pályázatok megvalósításáról (IH Közlemény)
Tisztelt Kedvezményezettek!
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Magyar Közlöny
2020. évi 40. számában megjelent az élet- és
vagyonbiztonságot
veszélyeztető
tömeges
megbetegedést okozó humán járvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020.
(III. 11.) Korm. rendelet 4.§ d) pontjában (továbbiakban Rendelet) foglaltak szerint
rendezvény tartása tilos.
Továbbá, felhívjuk azon kedvezményezettek figyelmét, akik projektjük részeként rendezvény
megvalósítását tervezik, hogy a Rendelet betartása kötelező. Akár a Rendelet miatt, akár
saját megítélés alapján kisebb rendezvényekről is úgy döntenek, hogy elhalasztják, úgy a
tervezett rendezvények időpontja módosítható, melyre változás bejelentést kell benyújtani. A
megvalósítási időszak legfeljebb annyival módosítható, amennyi ideig a Rendelet hatályban
van. Amennyiben úgy látják, hogy a tervezett rendezvény nem fog megvalósulni – pl. egy
adott eseményhez kötött, ami évente egyszer kerül megrendezésre -, akkor vizsgálják felül a
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projekt megvalósításának lehetőségét, és amennyiben indokolt, úgy éljenek a lemondás
lehetőségével. Ebben az esetben a projekt egyéb elemeinek megvalósítását (pl.
eszközvásárlás) se kezdjék meg.
(Forrás: AM Irányító Hatóság)

3. Hungarikumpályázat nyílt összesen 230 milliós kerettel
A
nemzeti
értékek
és
hungarikumok
gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására 230 millió forintos kerettel
pályázatot hirdetett az Agrárminisztérium.
A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására, már
működő helyi települési értéktárakkal együttműködésben települési, tájegységi értéktárak
létrehozására, valamint a Kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúra továbbörökítésére
megjelent az idei évi hungarikum pályázat. Mindhárom célterületnél működési támogatásnak
nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A most megnyíló pályázat 180 millió forint keretet határoz meg hazai és külhoni pályázóknak
nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek kialakítására,
rendezvények megvalósítására. A pályázaton 1 millió és 4 millió forint közötti összeg
nyerhető el.
Az értéktár létrehozás és működtetés területén tapasztalattal bíró szervezetek 500 ezer
forinttól 2 millió forintig terjedő támogatást nyerhetnek el, amennyiben értéktárat még nem
működtető szervezet számára át szeretnék adni tapasztalataikat értéktár létrehozásával és
működtetésével, nemzeti értékek gyűjtésével, megismertetésével és népszerűsítésével,
valamint az értékgyűjtés módszertanával kapcsolatban. Erre a célterületre 40 millió forint
keretösszeg áll rendelkezésre.
A pályázati adatlapot 2020. március 23-ától lehet elektronikusan kitölteni, illetve a
mellékleteket feltölteni, de a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2020.
június 1-je 8.00 órától 2020. július 1-je 23:59 percig van lehetőség.
Amennyiben az igényelt támogatások összege a beadási (véglegesítési) határidő lejárta előtt
eléri valamely célterület keretösszegének 300%-át, a támogató 2020. június 1. 8.30-tól az
adott célterületre a pályázatok befogadását lezárhatja.
A korábbi évekhez képest fontos változás, hogy a pályázatokat csak a pályázati felületen kell
benyújtani.
(Forrás: AM Sajtóiroda)
Pályázati felhívás elérhetősége itt >>
Pályázat benyújtási felület itt >>
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4. Magyar Falu Program: Újabb pályázatok jelentek megII.
Újabb két pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu Program
keretében, a pályázatok az egyházi, illetve önkormányzati tulajdonú
közösségi tér ki- és átalakítására, valamint foglalkoztatás támogatására
adnak lehetőséget 10 milliárd forint keretösszegben.
A két pályázat e célok támogatásával ad lehetőséget a falvak közösségeinek
megerősödésére, illetve a nemzeti és helyi identitástudat megszilárdítására - tájékoztatta a
modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos az MTI-t.
Gyopáros Alpár elmondta: a két pályázati kiírás során támogatás igényelhető a közösségi
terek építésére, felújítására, közösségi programszervező foglalkoztatására. A pályázatok
hozzájárulnak a helyi közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javításához, a társadalmi
felzárkózás segítéséhez, ezáltal a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.
Mind az önkormányzati, mind az egyházi pályázati kiírások esetében a közösségi épületek
külső és belső tereinek építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére 30 millió forintos
összeghatárig igényelhető maximálisan támogatás, közösségszervező személy
bértámogatására pedig közel 3 millió forintig.Hozzátette: a pályázati kiírások hétfőn jelentek
meg a kormany.hu-n, a pályázati felület a tervek szerint április 22-én nyílik meg, a
pályázatokat pedig a tervek szerint május 22-éig lehet benyújtani.
A kormánybiztos hangsúlyozta: a támogatás nem használható fel programszervezésre, a
pályázatok építési beruházásokkal járnak együtt, amelyek nem az idei, hanem a jövő évben
kerülnek megvalósításra. Ezek infrastrukturális és működési fejlődést jelentenek az
önkormányzat/egyház számára, amelyet a közösség várhatóan legkorábban a jövő évben
hasznosíthat.
(Forrás: Miniszterelnökség)
Pályázatok közvetlen elérhetősége itt >>

5. NEA pályázati kiírások változása!
Értesítjük a civil szervezeteket, hogy módosultak a
Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti
Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2019. évre
vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására
vagy szakmai programjának megvalósítására és
működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2019.” című és a „Helyi és
területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2019.” című pályázati
kiírásai.
A pályázatok céljai a civil szervezetek alapcél szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó
közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek biztosítása, a civil
társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a működési
költségeihez való hozzájárulás, illetve szakmai programjai megvalósításának támogatása
révén.A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. látja el.
A pályázatok módosított megvalósítási időszaka:2019. április 1. – 2020. október 31.
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Abban az esetben módosulhat a támogatási időszak záró dátuma 2020. október 31-ére, ha
a pályázat alapján létrejött támogatási jogviszony kedvezményezettje 2020. március 31.
23:59-ig az EPER-ben erre vonatkozóan módosítási kérelmet nyújt be.
A módosítási kérelem indoka ebben az esetben kizárólagveszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet szerinti veszélyhelyzet, illetve rendkívüli intézkedés lehet, mely alapján az
elfogadott költségterv (illetve szakmai terv) szerinti egy vagy több szakmai program – nem
tud az eredeti megvalósítási időszakban megvalósulni.
(Forrás: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.)

6. A helyi piacok nyitva vannak, de itt is fontos az óvintézkedések betartása
A biztonságos élelmiszer-ellátásban kulcsszerepe van a helyi piacoknak,
ezért azok működése a koronavírus-járvány ideje alatt is kiemelten
fontos, ugyanakkor az árusoknak és a vásárlóknak is fontos az
óvintézkedések betartása - mondta el Nagy István agrárminiszter.
A miniszter az önkormányzatokat arra kéri, hogy ne bezárással, hanem a piacok
rugalmasabb nyitva tartásával és óvintézkedésekkel segítsék elő azt, hogy a vásárlók ne
egyidőben koncentrálódjanak és a kiváló minőségű magyar élelmiszerek mindenki számára
elérhetők legyenek. A piacokon történő kereskedelem mind a termelők, mind pedig a
vásárlók számára előnyös, hiszen a friss, egészséges hazai áru közvetlenül jut el a
fogyasztókhoz - közölte a tárcavezető.
Az agrártárca arra biztatja a piacokra járó időseket, hogy most lehetőleg maradjanak otthon,
és bevásárlásaikhoz kérjék hozzátartozóik vagy az önkormányzatok segítségét. Az új
koronavírus-járvány lassításának érdekében kiemelten fontos, hogy mindenki betartsa az
óvintézkedéseket, ha tünetei vannak (például lázas, köhög, tüsszög), ne menjen piacra,
maradjon otthon és ha valaki piacra megy, akkor ott is tartsa a megfelelő (legalább 2
méteres) távolságot másoktól, kerülje a szoros érintkezést, ne fogdossa össze az árut,
alaposan mosson kezet vásárlás előtt és után is.
A piacok kiemelt szerepet játszanak a helyi gazdaságok működésében. Sok ezer magyar
termelő megélhetését teszik lehetővé azáltal, hogy termékeik könnyen eljuthatnak a
fogyasztókhoz, a vásárlók pedig hozzájuthatnak az egyedi, kézműves élelmiszerekhez. Ne
fosszák meg ettől a lehetőségtől a fogyasztókat - hangsúlyozta a miniszter, inkább tegyék
lehetővé ezt az alternatív vásárlási lehetőséget. Véleménye szerint a koronavírus-járvány
ideje alatt a piacokon történő vásárlás nagyobb biztonságot nyújt a fogyasztók számára a
zárt terű bevásárlóközpontoknál. Hosszabb, gyakoribb és a megszokott napokon való nyitva
tartással kell megvédeni az embereket és a termelőket, nem a piacok bezárásával. Így a
vásárlók elosztva nem dömpingszerűen, hanem biztonságosabb körülmények között tudnak
hozzájutni a kiváló magyar élelmiszerhez - tette hozzá Nagy István.
A termelői piacokat még 2012-ben hozta létre az agrártárca, azzal a céllal, hogy lehetőséget
és helyszínt teremtsen a helyi őstermelői termékek árusítására, ezzel megélhetést biztosítva
a helyi gazdáknak, így segítve a vidék fejlődését. A helyi piacok közvetlenül növelik a
bizalmat a termelők és a fogyasztók között. Ezeken a kereskedelmi helyeken a
csoportosulások elkerülésére és a higiéniára is könnyebben oda lehet figyelni, hiszen itt
nagyobb terek állnak rendelkezésre, mint egy bevásárlóközpontban. A magyar emberek
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természetes igénye, hogy minden nap friss, kiváló minőségű árut fogyaszthassanak, ami az
egészség megőrzése szempontjából is fontos.
A miniszter hangsúlyozta, hogy a helyi termelői piacok száma 2012 és 2019 között két és
félszeresére emelkedett. A fogyasztói igények is alátámasztják a piacok és a regisztrált
termelők számának növekedését, hiszen lehetővé teszik, hogy az élelmiszert és a
gyümölcsöket helyi forrásból meg tudják venni az emberek. Magyarországon a piacokon
rendszeresen elérhető élelmiszerek esetében a teljes magyar forgalom legalább 10
százalékát bonyolítják le, ez az arány a vidéki térségekben azonban még ennél is
lényegesen magasabb.
A járványügyi helyzetben történő biztonsági üzemeltetésről a NÉBIH hivatalos
tájékoztatót adott ki, ami elérhető a https://portal.nebih.gov.hu/-/tanacsok-koronavirusjarvany-idejen-a-helyi-termeloi-piacok-vonatkozasaban oldalon.
(Forrás: AM Sajtóiroda)

7. HACS Közlemény
Ezúton tájékoztatjuk partnereinket, hogy Egyesületünk
a gyorsabb és modernebb információ biztosítása
érdekében működteti nyilvános Facebook oldalát.
Amennyiben rendelkezik Facebook profillal, akkor
bejelölés esetén automatikusan fog információt kapni
legfrissebb híreinkről.
Facebook elérhetőség itt >>
A Zempléni Tájak munkaszervezeti iroda személyes ügyfélfogadása a 2020. március 11-én
kihirdetett vészhelyzet (a koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekében)
visszavonásáig szünetel. AZ IRODA MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA 2020.04.01-től
OTTHONI MUNKAVÉGZÉST RENDELT EL. Az ügyfélfogadás elektronikus és
telekommunikációs felületeinken továbbra is elérhető 8-12 és 13-16 óra között.
Megértésüket és közreműködésüket előre is köszönjük!
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KORÁBBI KIEMELT HÍREINK (FOLYAMATOSAN AKTUÁLIS)
Tájékoztatás a helyi LEADER pályázati felhívások második körének megjelenéséről
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014-2020 programozási
időszak második körös LEADER helyi pályázati
felhívásai megjelentek.

A Zempléni Tájak LEADER HACS a fenti célok eléréséhez kapcsolódó 2020. évben
meghirdetésre került intézkedései:
3. Gazdaságfejlesztési jellegű intézkedésként:
- "Gép- és eszközbeszerzés, hozzáadott értéket növelő technológiai fejlesztés (helyi
termék/szolgáltatás fejlesztés)" elnevezésű helyi pályázati felhívás (max. 10 millió Ft
támogatási összeg igénybevételével).
4. Közösségi jellegű intézkedésként 5 db helyi pályázati felhívás kerül kiírásra,
összesen mintegy 166 millió Ft tervezett keretösszeggel, mely 3 db mintaprojektet is
tartalmaz.
- "Települési területek közösségi célú zöldfelület kialakítása, rehabilitációja".
- "Térségi, települési identitás, valamint a helyi értékek megőrzése (rendezvény)".
A pályázatokat szakaszos ütemben, előre jelzett időszakokban lehet benyújtani a
Magyar Államkincstár megszokott oldalán. A felhívásokat a "LEADER 2014-20 /
Pályázatok 2019"menüpont alatt tudják megtekinteni.
A pályázatok elektronikus beadásának kezdete:
Az első beadási szakasznap:

2020. február 18.
2020. március 31.

Összefoglaló és segédanyagok a LEADER Pályázati felhívásokhoz
A pályázatok az Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság Irányító
Hatósága által jóváhagyott Helyi Fejlesztési Stratégia alapján kerültek meghirdetésre,
melyek megvalósítására a térségi szereplők támogatást igényelhetnek. Munkaszervezetünk
a megjelentetett pályázati felhívásokhoz honlapján folyamatosan összefoglaló és
segédanyagokat biztosít a pályázni szándékozók részére.A segédanyagok azokat a
legfontosabb alapvető információkat, tudnivalókat tartalmazzák, amelyek elengedhetetlenek
a pályázat beadása előtti felkészüléshez.
A legfontosabb, hogy a LEADER pályázatokat az adott
területen működő LEADER csoportok működési
területére írták ki, így tartalmuk nem azonos az egész
országban és pályázni csak azok tudnak, akik
speciálisan az adott térségre vonatkozóan megfelelnek a feltételeknek. Így HACS-unk
esetében pályázni a közvetlen működési terület 50 településéről lehet, kizárólag olyan
projektekkel, amelyek ezeken a településeken kerülnek megvalósításra.
A helyi felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a LEADER helyi
akciócsoportok által meghirdetett hely felhívásokhoz című dokumentum (a továbbiakban:
ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható honlapunkon.
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A helyi felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek együttesen tartalmazzák a helyi támogatási
kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.Amennyiben a helyi felhívásban foglaltak
valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól,
akkor az adott pályázati felhívásban szabályozottak az irányadóak.
A korábbi évekhez hasonlóan Munkaszervezetünk rendszeresen tart majd tájékoztató
fórumokat az aktuális pályázati kiírásokról a beadás előtti időszakban. A fórumok
helyszíneiről és időpontjairól honlapunkon és hírlevelünkben adunk tájékoztatást.

Hasznos információk a támogatott helyi LEADER projektek megvalósításával
kapcsolatban
Kérjük részletesen olvassa végig mindenki a Támogatói
Okirat tartalmát, mivel a kérelmek benyújtásától számítva
hosszabb idő telt el, ezért a szükséges módosításokat
változás bejelentéssel lehet megtenni.
Az alábbiakban szeretnénk pár hasznos információt megosztani a pályázat megvalósítására
vonatkozóan.Kérjük a megvalósítás során folyamatosan figyelje www.zemplenitajak.hu
oldalunkon a "LEADER 2014-20 / Kifizetési igénylés" menüpontot.
Az úgynevezett "Változásbejelentőn" keresztül lehetősége van bizonyos módosításokra
projektjére vonatkozóan (pl.: ütemezés/mérföldkövek, műszaki- tartalmi változás, költségek
átcsoportosítása stb.).
Ehhez a következő linkentalálható dokumentum ad részletes tájékoztatást: Változás
bejelentése
A változásbejelentést elektronikusan kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül,
melyhez az itt található link ad segítséget: Változásbejelentés menete
FONTOS!!! A változásbejelentés benyújtása időben előbb kell, hogy megtörténjen,
mint a Kifizetési kérelem beadása!
Kiemelten felhívnánk a figyelmet az ütemezés szempontjából a mérföldkövek pontos
betartására a felhívásban előírtaknak megfelelően:
• „Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. Korm. rendelet 120. § (1) alapján a
kedvezményezett a Támogatói Okiratban foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek
elérését követő tizenöt napon belül köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni
a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi
előrehaladásáról, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai
beszámoló keretében a műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt
eredményességéről, valamint hatékonyságáról.”
• „A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési
igénylés) benyújtásának végső határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30.
nap.”
Amennyiben a mérföldköveket a fent leírtak alapján utólag módosítani szeretné arra
lehetőség van szintén változásbejelentőn keresztül.
Bármilyen egyéb kérdés esetén keresse munkaszervezetünket.
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Tájékoztatás a támogatott helyi LEADER projektek megvalósításáról
A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó
támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel
kapcsolatos általános tájékoztatás
A támogatott LEADER projektek megvalósításához és elszámolásához (kifizetési kérelem) a
31/2018. (V.30.) számú Kincstári Közlemény a "Vidékfejlesztési Program keretében
nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános
tájékoztatásról" tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat.
Kérjük figyelmesen tanulmányozzák át a kifizetési kérelem beadása előtt!
A 31/2018. (V.30.) számú Kincstári Közlemény elérhetősége itt >>
Felhívjuk a nyertesek figyelmét, hogy a pályázat keretében vállalt kötelező nyilvánosság
biztosításánál a központilag kötelező arculati elemeken - logócsoport - túlmenően a
Zempléni Tájak HACS logó használata is kötelező.
Teljes központi arculati tájékoztatás >>
Központi arculati tábla generátor >>
Zempléni Tájak HACS logó letöltése >>

Segédlet rendezvények bejelentéséhez
Tisztelt Támogatott Pályázók!
Felhívjuk
a
figyelmüket,
amennyibennyertes
pályázatukban
bemutatók,rendezvények,
kiállítások
szervezése
és
lebonyolítása
tevékenységet ismegvalósítanak, akkor az alábbi bejelentési kötelezettségük van.
a) A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a
rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvénymegvalósítási időpontját
megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS
honlapján közzétenni. Ennek érdekében a HACS-ot a rendezvény előtt minimum 30
nappal elektronikusan tájékoztatni szükséges a meghívó és program megküldésével.
A HACS felé a tájékoztatási kötelezettség bejelentése a HACS e-mail címén keresztül:
zemplenitajak@gmail.com
A projekt keretében megvalósított kiadványokbóla kiadást követő 30 napon belül az
illetékes HACS számára egy példány benyújtása kötelező (postacím: 3980
Sátoraljaújhely, Postafiók: 71.).
b) A kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról
szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvénymegvalósítási
időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása
során bevont szervezetként eljáró BAZ Megyei Kormányhivatalnak elektronikusan
a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni
(feltölteni).
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c) A kedvezményezett köteles a rendezvény megtartásáról - annak lezárását
követőtizenöt napon belül - írásbeli emlékeztetőt készíteni. Azemlékeztetőt
arendezvénnyel kapcsolatos tétel elszámolását tartalmazó kifizetési igényléssel
együtt kell megküldeni.
Az emlékeztetőtartalmazza:
– a rendezvény helyszínét, időpontját,
– a célcsoport megjelölését,
– a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
– legalább 10 darab, a rendezvény főbb programjait és a rendezvényen
elhelyezetttájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
kihelyezését bemutató dátumozott fotót.
Azon tételek esetében, amelyekre vonatkozóan a kedvezményezett nem teljesítette a
bejelentési kötelezettségét, a kifizetési igénylésbenrendezvényre jóváhagyott támogatási
összeg 5%-kal csökkentésre kerül.
A támogatás további feltétele, hogy a kedvezményezett a rendezvény helyén a
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségekszerint elvárt elemeket
feltüntesse. Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a
kifizetési igénylésben az adott rendezvénnyel érintett elszámolt tételek összege 5%-kal
csökkentésre kerül.
Az emlékeztető nélkül benyújtott rendezvényhez kapcsolódó tételek (amennyiben
hiánypótlást követően sem kerül benyújtásra az emlékeztető) elutasításra kerülnek.
A fentiekben részletezett bejelentésekhez a pályázati felhívások mellékletét képező meghívó
sablon használható!
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