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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 

3.5.2. A projekt 

végrehajtására 

rendelkezésre álló 

időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy 

amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem 

kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően 

legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

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 2021. december 31. napjánál. 

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére 

vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚHF 8. fejezetének 6.2. 

alpontja tartalmazza. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása 

(záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a 

támogatói okiratban rögzített dátum, de legkésőbb 2022. február 

15. 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó 

mérföldkő elérését követően: legfeljebb 90 nap. 

Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az 

előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott támogatással 

el kell számolni. 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy 

amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem 

kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően 

legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

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. 

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó 

részletes szabályozást az ÁÚHF 8. fejezetének 6.2. alpontja 

tartalmazza. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása 

(záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a 

támogatói okiratban rögzített dátum. 

 

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó 

mérföldkő elérését követően: legfeljebb 90 nap. 

Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az 

előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott támogatással el 

kell számolni. 
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5.6. Az 

elszámolhatóság 

további feltételei 

A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei 

elszámolhatóságának kezdete a jelen felhívás megjelenését követő 

nap, vége: 2022. január 31. 

A helyi felhívás keretében támogatott projektek költségei 

elszámolhatóságának kezdete a jelen felhívás megjelenését követő 

nap, vége: 2023. szeptember 28. 

 

 


