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SKHU/WETA/1901 

Pályázati felhívás módosított dokumentumai 

Közzététel napja: 2019. szeptember 12. 

A dokumentum módosítással érintett része Módosítás meghatározása

3.1.2 Jogi forma – magyarországi székhelyű pályázó Jogosult pályázók listájának kibővítése, valamint a 736 jogi forma kivétele

3.2 Területi követelmények Technikai módosítások

3.8.2 Követelmény: Földrajzi követelmények Technikai módosítások

7.1 A projekt kezdete                                                                                               

Az elbírálási folyamat ütemterve (naptári napokban kifejezve)
Szerződéskötés folyamata 75 napra módosul

10.1 Az elszámolható költségek kategóriái Kiadások kettős finanszírozásának részletezése

10.1 Az elszámolható költségek kategóriái                                                                                      

A költségek kategóriái a projekt költségvetésében

A piaci ár igazolására (Költségvetés indoklása) vonatkozó általános szabályok 

kibővítése

10.2.2 Irodai és adminisztratív költségek Egyszerűsített elszámolási mód pontosítása

10.2.4 Külső szakértők és szolgáltatások költségei Tolmácsolás költségtípus pontosítása

A dokumentum módosítással érintett része Módosítás meghatározása

2. Általános elszámolhatósági követelmények Kiadások kettős finanszírozásának részletezése

3. A költségelszámolás egyszerűsített módszerei Egyszerűsített elszámolási mód pontosítása

4. Az elszámolható költségek kategóriái                                                                  

A költségek kategóriái a projekt költségvetésében
A piackutatásról szóló feljegyzésre vonatkozó pontosítás

4. Az elszámolható költségek kategóriái                                                                  

Piaci ár igazolása

A piaci ár igazolására (Költségvetés indoklása) vonatkozó általános szabályok 

kibővítése

5.4.1 Elszámolható költségek   Tolmácsolás költségtípus pontosítása

A dokumentum módosítással érintett része Módosítás meghatározása

5.2 A kisprojekt költségek hatékonysága és gazdaságossága Az ár ("piaci" ) fogalmának pontosítása

A dokumentum módosítással érintett része Módosítás meghatározása

5.2 A kisprojekt költségek hatékonysága és gazdaságossága Az ár ("piaci" ) fogalmának pontosítása

A dokumentum módosítással érintett része Módosítás meghatározása

A dokumentum módosítással érintett része Módosítás meghatározása

II. A jogosultság kritériumai Kettős finanszírozásra vonatkozó kritérium beillesztése

A dokumentum módosítással érintett része Módosítás meghatározása

1. pont Kettős finanszírozásra vonatkozó nyilatkozat beillesztése

3. sz. melléklet Magyarországi partner nyilatkozata

Technikai módosítások

Pályázói kézikönyv a Kisprojekt Alapból pályázók számára a nyugati határtérségben

Elszámolható költségek kézikönyve a Kisprojekt Alapból pályázók számára a nyugati határtérségben

A kisprojektek kiválasztásának kritériumai_PT1

A kisprojektek kiválasztásának kritériumai_PT4

Panasztételi eljárás

Értékelési táblázat adminisztratív megfelelőség ellenőrzésére
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