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2. Ügyfélszolgálatok 

elérhetősége 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a 

Tatabányai Helyi Közösség helyi akciócsoport ügyfélszolgálathoz  

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

fogadják: 

Hétfő: 8-14 óráig 

Kedd: 12-18 óráig 

Szerda: 10-16 óráig 

Csütörtök: 10-16 óráig 

Péntek: 8-14 óráig 

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

Győri út felőli bejárat mellett jobbra található irodában), ahol 

személyesen az alábbiak szerint fogadják: 

Kedd: 14-18 óráig 

Szerda: 10-14 óráig 

Csütörtök: 8-12 óráig 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos 

közleményeket a Tatabányai Helyi Közösség honlapján 

(www.helyikozosseg.hu), ahol a HACS ügyfélszolgálat 

elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

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 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos 

közleményeket a Tatabányai Helyi Közösség honlapján 

(www.helyikozosseg.hu), ahol a HACS ügyfélszolgálat 

elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja! 

3.4.2. Mérföldkövek 

tervezésével 

kapcsolatos 

elvárások 

5. mérföldkő: Projektzárás 

A projekt teljes fizikai befejezésének igazolása., melynek 

időpontja a projekt megkezdésétől számított 24. hónap vége, de 

legkésőbb 2022. december 31. 

Benyújtandó dokumentumok: műszaki átadás-átvétel, műszaki 

ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, 

egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló 

bankkivonatok, stb.) 

5. mérföldkő: Projektzárás 

A projekt teljes fizikai befejezésének igazolása., melynek időpontja 

a projekt megkezdésétől számított 24. hónap vége, de legkésőbb 

2023. június 30. 

Benyújtandó dokumentumok: műszaki átadás-átvétel, műszaki 

ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb 

projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló 

bankkivonatok, stb.) 
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3.5.2. A projekt 

végrehajtására 

rendelkezésre álló 

időtartam 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében 

támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban 

meghatározottak szerint, a helyi felhívásban meghatározott 

feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a 

projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a 

napja minősül. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében 

támogatott valamennyi tevékenység a támogatói okiratban 

meghatározottak szerint, a helyi felhívásban meghatározott 

feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a 

projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja 

minősül, mely nem lehet későbbi 2023. június 30. napjánál. 

5.6. Az 

elszámolhatóság 

további feltételei 

A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei 

elszámolhatóságának kezdete: 2017.08.01. vége: 2022.12.31. 

A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei 

elszámolhatóságának kezdete: 2017.08.01. vége: 2023.09.28. 

 


