Hol változik

'3.1.1.2. Választható
önállóan támogatható
tevékenységek:

Mi változik

Beruházások Beruházások megvalósítása,építés, felújítás költségei.
Új vállakozás indítása, szolgáltatás bővítés működő vállalkozáson belül. A
vállalkozás infrastrukturális
fejlesztése, piaci igényeknek megfelelő színtű beruházások megvalósítása.
Technológiai fejlesztés megvalósítása, innovációs tevékenység támogatása.

Mire változik
Miért változik
Beruházások Beruházások megvalósítása,építés, felújítás
költségei.
Új vállakozás indítása, szolgáltatás bővítés működő vállalkozáson
belül. A vállalkozás infrastrukturális
fejlesztése, piaci igényeknek megfelelő színtű beruházások
Szükségesnek látjuk bővebben kifejteni a
megvalósítása.Építés, felújítás: Az ügyfél elégedettséget növelő,
lehetésges fejlesztési területeket, a pályázók
piaci pozíciót erősítő, munkavégzést megkönnyítő intézkedések:
igényei és visszajelzései alapján
munkakörnyezet javítását, munkavégzés hatékonyságát segítő
építmény, épület építése, fejlesztése, felújítása, zöldterület
rendezése.
Technológiai fejlesztés megvalósítása, innovációs tevékenység
támogatása.

3.3. Nem támogatható
tevékenységek

Nem támogatható tevékenységek A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2.
pontokban meghatározott tevékenységen túlmenően más tevékenység nem
támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre: - az európai jog
megsértését eredményező tevékenységek

Nem támogatható tevékenységek A felhívás keretében a 3.1.1. 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységen túlmenően más
tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi
tevékenységekre: személygápjármű vásárlása nem támogatható

A HFS tervezés során a közösség azokat a
beruházásokat, fejlesztéseket preferálta,
melyek elsősorban az infrastrukturális
fejlesztésekhez kapcsolódnak.Szeretnénk
megtartani a HFS kidolgozás során
lefektetett elveinket.

3.8. Fenntartási
kötelezettség

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt megvalósítás
befejezésétől számított 5 évig

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylő a projekt
megvalósítás befejezésétől számított 3 évig

A felhívásokban 3 év a fenntartási
kötelezettséget szeretnénk egységesen

3.5.1. A projekt megkezdése

3.7.1. Indikátorok

4. A helyi támogatási
kérelmek benyújtásának
feltételei

4.1. Támogatást igénylők
köre

4.4.2.3. Tartalmi értékelési
szempontok

Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően
közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI.
fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

Létrehozott új munkahelyek száma EMVA db 2-3
Létrehozott új szolgáltatások száma EMVA db 10

Duplikált szövegrész törlése szükséges Ha a támogatást igénylő a
támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési
eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet XVI.
fejezetének rendelkezései szerint eljárni.
Létrehozott új munkahelyek száma EMVA db 1
Létrehozott új szolgáltatások száma EMVA db 1

technikai hiba

Civil szervezeti pályázók esetén az elvárt
indikátor számának változtatása szükséges a
HFS alapján

Javítás szükséges a sabblonszövegében,
mivel a pályázat benyújtása során az ÁÚF 3,.
A helyi támogatási kérelmek benyújtása során az ÁÚF 3. pontjában foglaltak nem A helyi támogatási kérelmek benyújtása során az ÁÚF 3. pontjában
Pontjában foglaltak az alkalmazandók. A
alkalmazandók
foglaltak alkalmazandók
felhívásban is hivatkozunk rá a 15. oldalon a
'4.4.1. utolsó mondatában
4.1. Támogatást igénylők köre: Jelen felhívásban támogatási
4.1. Támogatást igénylők köre: Jelen felhívásban támogatási kérelmet
kérelmet nyújthatnak be:
A
nyújthatnak be:
A pályázónak a
pályázónak a támogatási kérlem benyújtásakor a Felsőtámogatási kérlem benyújtásakor a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (FHHVE) működési
Egyesület (FHHVE) működési területén székhellyel,
területén székhellyel,
telephellyel, vagy fióktelephellyel (természetes személy esetében lakhellyel, vagy
telephellyel, vagy fióktelephellyel kell rendelkeznie.
tartózkodási hellyel) kell rendelkeznie.
Szövegrész törlése szükséges: Vállalkozás csak abban az esetben
Vállalkozás csak abban az esetben jogosult pályázat benyújtására, amennyiben a
jogosult pályázat benyújtására, amennyiben a 2004. évi XXXIV.
2004. évi XXXIV. törvény 3.§. (3) alapjánmikrovállalkozásnak
törvény 3.§. (3) alapjánmikrovállalkozásnak
minősül.
minősül.
2 Más térségi gazdasági fejlesztéshez való kapcsolódás

2 Más, a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési
területén megvalósuló térségi fejlesztéshez való kapcsolódás 15
pont
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a felhívásban csak civil sezrvezet
támogatható

technikai hiba, értlemezési problémákat okoz
az eredeti megfogalmazás

Hol változik

Mi változik

4.4.2.3. Tartalmi értékelési
szempontok

2 Más térségi gazdasági fejlesztéshez való kapcsolódás

Mire változik

2 A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési
területén megvalósuló térségi fejlesztéshez való kapcsolódás Egy
másik térségi gazdasági fejlesztéshez való kapcsolódás

4.4.2.3. Tartalmi értékelési
5 Eszköz-, és anyagbeszerzés helyi vállalkozótól történik Igen 10 Együttműködési 5 Eszköz-, és anyagbeszerzés helyi vállalkozótól történik Igen 10
szempontok
megállapodás
Nyilatkozataz FHHVE működési területén székhellyel, telephelyel

rendelkező vállalkozótól történő beszerzésről
4.4.2.3. Tartalmi értékelési
szempontok

7 Nettó árbevétel növekedése a legutolsó lezárt gazdasági évhez képest 1519,99% 10 Projekt adatlap
4.3. A támogatási kérelem Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.15.
benyújtásának határideje és
naptól 2019. 01. 31. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési
módja

határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2018.06.15, 2018.07.31, 2019.01.31

hiányzó szövegrész

5.7. Az elszámolható
költségek mértékére, illetve
arányára vonatkozó
elvárások

Az első kifizetési kérelemhez csatolandó
melléklet

6. CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK LISTÁJA

6. CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK LISTÁJA

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK LISTÁJA

Miért változik

technikai hiba, értlemezési problémákat okoz
az eredeti megfogalmazás

Együttműködési megállapodás helyett a
pályázó által benyújtott Nyilatkozat az
elfogadott dokumentum

Projekt terv elúőzetes szakmai egyeztetése a Felső-Homokhátság
Vidékfejelsztési Egyesület munkaszervezetével. Tartalmi értékelési
szempont étékei: egyeztetett Pontszám 15 pont. Alátámasztó
dokumentum: munkaszervezet igazolása

Tecnikai módosítás szükséges, a civil
sezrvezetek árbevétel növekedése nem
releváns

Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására
2018.01. 15. naptól 2019. 03.31. napig van lehetőség. Ezen időszak
alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek
kerülnek együttesen elbírálásra: 2018.03.31., 2018. 09.30.,
2019.03.31,

A szakaszhatárok módosítása szükséges a
forráslekötés követhetősége és a nagy
számú pályázói támogatási igény és a
pályázói felkészülési idő rövidsége miatt.

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások fejezetben felsorolt alábbi költségek maximális mértéke
(tehát a támogatási kérelem benyújtásakor azok összeadott értéke)
az IH iránymutatásnak megfelelő szövegrész
nem haladhatja meg az összes elszámolható költségre vetítve a
beszúrása szükséges
7%-ot: Projekt-előkészítés, Közbeszerzési eljárások lefolytatása,
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, Műszaki ellenőri
szolgáltatás, Projektmenedzsment.

Kiegészítés: '272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott
dokumentumokat csatolni szükséges
Amennyiben az első kifizetés egyben a záró kifizetési kérelem, a
projekt eredményeiről szakmai záró beszámoló és legalább 5 fotó

A pályázókkal történt egyeztetések
következtében szükséges kiegészítés

A térségen belüli kiegyensúlyozott
forrásfelhasználás és a források lekötésének
6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
követhetősége érdekében a pályázati
6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ
folyamat két körös, a pályázat benyújtásához
MELLÉKLETEK LISTÁJA
: a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési szükséges az elnökség projektötelt támogató
határozata.
Egyesület Elnökségének Projekt támogató nyilatkozata.
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