
 

 

 

 
 
 
 
 

Módosult a TOP-7.1.1-16-H-088-2 „Közösségi terek kialakítása, fejlesztése” 
című helyi felhívás 

 
 
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében 
megjelent „Közösségi terek kialakítása, fejlesztése” című TOP-7.1.1-16-H-088-2 kódszámú helyi 
felhívás, az alábbiak szerint: 
 
 
1.) Módosult a Felhívás 1.2. „A rendelkezésre álló forrás” pontja: 
 
Eredeti szöveg: 
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 44,166.667 Ft. 
 
Módosult szöveg: 
 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50.743.864 Ft. 
 
 
 
2.) Módosult a Felhívás 2. „ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE” pontja 
 
Eredeti szöveg: 
 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a Balassagyarmati Helyi 
Közösséghonlapján(http://www.balassagyarmat.hu/hun/europai-unios-palyazatok/381-
kozvezerelt.html), ahol a HACS ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 
 
 
Módosult szöveg: 
 
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a Balassagyarmati Helyi 
Közösség honlapján (https://balassagyarmat.hu/kozossegvezerelt-helyi-fejlesztesek-
balassagyarmaton-top-7-1-1-16-2017-00088/) ahol a HACS ügyfélszolgálat elektronikus 
elérhetőségeit is megtalálhatja! 
 
 
 
3.) Módosult a Felhívás 4.3.1. „A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának 
határideje és módja” pontja: 
 
Eredeti szöveg: 
 
Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. év 07. hó 15. naptól 
2019. év 11. hó 15. napig van lehetőség.  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek 
kerülnek együttesen elbírálásra: 

2019. év 09. hó 16. nap 

2019. év 11. hó 15. nap 



 

 

 
 
Módosult szöveg: 
 
Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019. év 07. hó 15. naptól 
2020. év 09. hó 15. napig van lehetőség.  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek 
kerülnek együttesen elbírálásra: 

2019. év 09. hó 16. nap 

2019. év 11. hó 15. nap 

2020. év 09. hó 15. nap 
 
 
 
4.) Módosult a Felhívás 5.3. „A támogatás mértéke, összege” pontja: 
 
Eredeti szöveg: 
 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000 Ft maximum 25 
millió Ft. 
 
Módosult szöveg: 
 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000 Ft maximum 25 
millió Ft. A 2019. 11. 16. és 2020. 09. 15. között benyújtott támogatási kérelmek esetében az 
igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000 Ft maximum 10 millió Ft. 
 
 


