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 Változások jegyzéke  

TOP-7.1.1-16-H-037-4 

A helyi felhívás címe: Újszerű, innovatív közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató 

folyamatok Tatabánya város különböző célcsoportjainak, különös tekintettel az "Y" és "Z" generáció bevonására 

Helyi felhívás 

Érintett fejezet Eredeti szöveg Módosított szöveg 

2. Ügyfélszolgálatok 

elérhetősége 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a 

Tatabányai Helyi Közösség helyi akciócsoport 

ügyfélszolgálatához  

• a +36 34 688 134 telefonszámon, ahol hívását az alábbiak szerint 

fogadják:  

Hétfő-Péntek: 9:00-15:00 

• a Szent Borbála téri üzletházban (2800 Tatabánya, Szent Borbála 

tér 2. I. emelet), ahol személyesen az alábbiak szerint fogadják: 

Előzetes bejelentkezés alapján: 

Hétfő-Péntek: 10:00-15:00 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a 

Tatabányai Helyi Közösség helyi akciócsoport ügyfélszolgálatához  

• a +36 34 688 134 telefonszámon, ahol hívását az alábbiak szerint 

fogadják:  

Hétfő-Péntek: 9:00-15:00 

• A Vértes Agorájában (2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.), 

ahol személyesen az alábbiak szerint fogadják: 

Előzetes bejelentkezés alapján: 

Hétfő-Péntek: 10:00-15:00 

3.4.2. Mérföldkövek 

tervezésével 

kapcsolatos 

elvárások 

A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges 

tervezni, legfeljebb 5 mérföldkő tervezhető. Az utolsó 

mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára 

szükséges megtervezni. 

Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai 

befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges. 

A projekt megvalósítása során legalább 1 mérföldkövet szükséges 

tervezni, legfeljebb 8 mérföldkő tervezhető. Az utolsó 

mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára 

szükséges megtervezni. 

Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez 

kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges. 

4.3.1. A helyi 

támogatási kérelem 

HACS-hoz történő 

benyújtásának 

határideje és módja 

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek 

benyújtására 2019. január 23. napjától 2021. január 8. napjáig van 

lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra 

került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra: 

2019. március 21. 

2019. május 20. 

2019. augusztus 16. 

2019. november 19. 

Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek 

benyújtására 2019. január 23. napjától 2021. június 30. napjáig van 

lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra 

került helyi támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra: 

2019. március 21. 

2019. május 20. 

2019. augusztus 16. 

2019. november 19. 
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Érintett fejezet Eredeti szöveg Módosított szöveg 

2020. július 31. 

2020. augusztus 31. 

2021. január 8. 

 

A helyi támogatási kérelmet 1 elektronikus adathordozón (doc, 

xls, pdf-fájl formátumban, kizárólag CD/DVD lemezen), valamint 

az aláírásokkal ellátott dokumentumokat (helyi támogatási 

kérelem adatlap, nyilatkozatok) 1 eredeti papír alapú példányban 

nyújtja be, zárt csomagolásban postai küldeményként, vagy 

személyesen a Tatabányai Helyi Közösség címére (2800 

Tatabánya Szent Borbála tér 2.) 

2020. július 31. 

2020. augusztus 31. 

2021. január 8. 

2021. június 30. 

A helyi támogatási kérelmet 1 elektronikus adathordozón (doc, xls, 

pdf-fájl formátumban, kizárólag CD/DVD lemezen), valamint az 

aláírásokkal ellátott dokumentumokat (helyi támogatási kérelem 

adatlap, nyilatkozatok) 1 eredeti papír alapú példányban nyújtja be, 

zárt csomagolásban postai küldeményként, vagy személyesen a 

Tatabányai Helyi Közösség címére (2800 Tatabánya Szent 

Borbála tér 1.) 

 

 


