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Tisztelt Érdeklődők! 

Szeretettel köszöntjük, a Bihar – Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete által kiadott 

HÍRLEVÉL olvasótáborában. 

TÁJÉKOZTATÁS  

 

Jelenleg két felhívásunkra (VP6-19.2.1.-11-6-20: „Mikrovállalkozások eszközbeszerzésének 

támogatása”; VP6-19.2.1.-11-7-20: „Helyi életminőség javítását célzó fejlesztések 

támogatása”) beérkezett pályázati kérelmek tartalmi értékelése zajlik.  

 

Változásbejelentés 
 

A támogatói okirattal rendelkezők esetében gyakori a változásbejelentések benyújtása. 

Leggyakrabban a mérföldkövek számát és dátumát módosítják a pályázók. A Helyi Felhívások 

legalább 1 és legfeljebb 2 mérföldkő tervezését engedélyezik, így erre figyelni szükséges.  

Változás bejelentésekor fokozottan kell figyelni, hogy a módosítás nem változtathatja meg a 

projekt alapvető célját és továbbra is teljesülnie kell a jogosultsági feltételeknek. A 

változásbejelentés benyújtása előtt célszerű a helyi felhívást átnézni, azon belül is kiemelt 

figyelmet szükséges fordítani az egyéb elvárások és a tartalmi értékelési szempontok 

bekezdésre. Kérdés esetén a pályázók kereshetik a munkaszervezet dolgozóit személyesen a 

munkaszervezeti irodánkban, valamint a megadott telefonos és e-mailes elérhetőségeinken is.    

 

Kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalók: 
 

A projekt elszámolása a Magyar Államkincstár 30/2021. (V.5.) számú Közleménye a 

Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési 

igényléssel kapcsolatos általános tájékoztató alapján történik. 

 

Időközi kifizetési igénylés esetén a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt 

ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül köteles beszámolót 

benyújtani a projekt műszaki-szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt 

eredményességéről, valamint egyidejűleg időközi kifizetési igénylést is benyújtani. 

Az igényelt támogatási összegnek meg kell haladnia a támogatás 10%-át, de legalább a 
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kétszázezer forintot. Időközi kifizetési kérelemnél egy alkalommal van lehetőség 

hiánypótlás kiírására, amire legfeljebb 15 nap áll a kedvezményezett rendelkezésére. Új 

elszámoló bizonylat benyújtására a hiánypótlás során nincs mód. Egy alkalommal tisztázó 

kérdést is feltehet a KÜ az információk további részletezésére, legfeljebb 3 napos határidővel. 

 

Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 30 nap. 

(Támogatói okirat tartalmazza). A záró kifizetési igényléshez benyújtandó szakmai 

beszámolónak a hatályos támogatói okiratban a projekt nem elszámolható költségeiként 

szereplő tevékenységek költségtípusok megvalósítására/elhagyására is ki kell terjednie 

különös tekintettel a tartalmi értékelési szemponthoz kapcsolótó kötelezettségvállalással, 

valamint a projekt működtetésével fennálló összefüggésre. A beruházási támogatások 

esetében a záró kifizetési igénylések kapcsán minden esetben helyszíni vizsgálatra 

ellenőrzésre vagy szemlére is sor kerül.  

 

Záró kifizetési igénylés benyújtásának feltételei: záró szakmai beszámoló rögzítése és 

benyújtása a rendeltetésszerű működést, használatot lehetővé tevő jogerős engedélyek, 

dokumentumok: használatba vételi engedély, nem engedélyköteles beruházások esetén 

műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, gépek, berendezések esetén üzembe helyezési 

jegyzőkönyv, valamint üzemeltetési, működési engedély benyújtása, napelemes projekt 

esetén hálózathasználati szerződés, vagy az erre irányuló kérelem benyújtása. A tartalmi 

értékelési szempontok teljesülését alátámasztó dokumentumok benyújtása. 

 

 

Projektek megvalósítása: 
Kérjük nyertes pályázóinkat vegyenek részt tájékoztató fórumainkon, ahol a projektek 

megvalósításával kapcsolatban, változás bejelentés benyújtásáról, kifizetési igénylésről 

kaphatnak további információkat. Kérdéseikkel személyesen vagy telefonon is fordulhatnak 

hozzánk. 
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Megvalósult projektek 
 

 

Haja István - Vállalkozásfejlesztés földmunkagép beszerzésével 
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Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület - Hely, ami összeköt 
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Kovács Sándor Tibor - A falusi vendégház korszerűsítése Körösszakálban 
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Szentpéterszegiek Baráti Körének K.H.E. - Szentpéterszegi értékek bemutatása 
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Gáborjáni Hagyományőrző és Kulturális Egyesület - Őrízzük helyi értékeinket  

 

 

http://www.bsve.hu/
mailto:info@bsve.hu


 

                                                 
 

 

2022. ÁPRILIS HÍRLEVÉL 
 

 

Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület, 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25. 

www.bsve.hu, Mail: info@bsve.hu 

 

   

A megvalósult projektekről továbbra is várjuk a fotókat és a beszámolókat! 

 

 

 

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! 

Ügyfélfogadási idő: hétfő-csütörtök 08:00-13:00 óráig. 

Telefonos ügyfélszolgálat: hétfő-csütörtök: 7:30-15:00 óráig. 

Munkaszervezeti iroda címe: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth u. 25. sz. 

 

 

Munkatársaink: 

  

       Kiss Gáborné 

Tel.: 06 30 298 1234, 

E-mail: kiss.gaborne@bsve.hu 

Jakab Noémi 

Tel.: 06 30 330 8430, 

E-mail: jakab.noemi@bsve.hu 

Szutor Dóra 

Tel.: 06 30 298 6567E-mail: szutor.dora@bsve.hu 

Sári Gáborné 

Tel: 06 30 298 6567 E-mail: sari.gaborne@bsve.hu 
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