Módosult a Kormányzati hálózatok
teljesítményének növelése című felhívás

konszolidációja,

kapacitásainak,

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kormányzati
hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése” című (GINOP-3.4.3-VEKOP-15
kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosuló
pont
megnevezé
se

Korábbi szöveg

Új szöveg

1. oldal

Az előleggel kapcsolatos feltételeknek
megfelelő támogatott projekt esetében a
megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának
megfelelő, maximum
1000 millió Ft
összegű előleget biztosít.

Az előleggel kapcsolatos feltételeknek
megfelelő támogatott projektek esetében a
megítélt támogatás legfeljebb 100%-ának
megfelelő összegű előleget biztosít.

2.

Ha további információkra van szüksége,
forduljon bizalommal a Széchenyi 2020
ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638
telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig
8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14
óráig fogadják hívását.

Ha további információkra van szüksége,
forduljon bizalommal a Széchenyi 2020
ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000 normál
díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől
csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:3014 óráig fogadják hívását.

Kérjük,
kövesse
figyelemmel
a
Felhívással kapcsolatos közleményeket
a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a
Széchenyi
2020
ügyfélszolgálat
elektronikus
elérhetőségeit
is
megtalálhatja.

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással
kapcsolatos
közleményeket
a
http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol
a
Széchenyi
2020
ügyfélszolgálat
elektronikus
elérhetőségeit
is
megtalálhatja.

3.2.

Az európai uniós forrásból támogatott
projektek kedvezményezettje köteles a
projektre vonatkozó környezetvédelmi és
esélyegyenlőségi, illetve a nők és férfiak
egyenlőségét biztosító jogszabályokat
betartani, (Nem kizárólagos jelleggel,
lásd ÁÚF 12. pontja) a projekt által
érintett területen a védett természeti és
kulturális értékeket megőrizni, a fennálló
vagy a beruházás során keletkezett
környezeti kárt és az esélyegyenlőség
szempontjából jogszabályba ütköző nemmegfelelőséget legkésőbb a projekt
megvalósítása során megszüntetni.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános
eseményeken, kommunikációjában és
viselkedésében a támogatást igénylő
esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra

vonatkozó meglévő előítéleteket.
A horizontális cél megvalósítása, valamint
a
megvalósítás
eredményességének
nyomon
követése
érdekében végzett
tevékenység
következtében
felmerült
költség elszámolható. A kiemelt célok és a
környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a
nők és férfiak egyenlőségét biztosító
követelmények
részletes
ismertetése
megtalálható az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz
c.
dokumentum
(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12.
fejezetében.

3.4.1.2.

Az európai uniós forrásból támogatott
projektek kedvezményezettje köteles a
projektre vonatkozó környezetvédelmi és
esélyegyenlőségi, illetve a nők és férfiak
egyenlőségét
biztosító
jogszabályokat
betartani, a projekt által érintett területen a
védett természeti és kulturális értékeket
megőrizni, a fennálló vagy a beruházás
során keletkezett környezeti kárt és az
esélyegyenlőség
szempontjából
jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget
legkésőbb a projekt megvalósítása során
megszüntetni.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános
eseményeken,
kommunikációjában
és
viselkedésében a támogatást igénylő
esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.
3.5.1.

Az indik átor mutatót tartalmazó táblázat
törlésre k erült.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020
programozási időszakban az egyes
európai
uniós
alapokból
származó
támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet)
88.
§-a
alapján
a
kedvezményezett kizárólag a támogatás
arányos csökkentése mellett jogosult
csökkenteni az indikátor célértéket a
támogatási szerződésben.
Továbbá a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet) 88. §- (2) bekezdés szerint
amennyiben egy indikátor nem éri el a
projektre a támogatási szerződésben
meghatározott
érték
75%-át,
a

támogatás csökkentésre kerül, illetve a
kedvezményezett - a vis maior esetét
kivéve - a támogatás arányos részét, a
rendeletben
meghatározottak
szerint
köteles visszafizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben
az indikátor egyben a 3.2 fejezet szerinti
műszaki-szakmai tartalom részét képezi,
a támogatási szerződésben szereplő
tervérték csökkenése esetén a műszakiszakmai tartalom csökkenésére
vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c)
alpontjában részletezett szabályozást
alkalmazzuk.
3.7.1.

A projekt megvalósításával a támogatást
igénylő az alábbi operatív programban
meghatározott
indikátor
célérték
teljesüléshez járul hozzá:

Indikátor
neve

*Hálózati
v égponto
kon
elérhető
átlagos
sáv széles
ség
nagy sága
az
állami/ön
kormány z
ati
intézmén
y eknél

Alap

Mérté
kegys
ég

Típus
1
a

Célér
2
ték

ERFA

Mbps

OPered
mény

30

Azon
osító

3.2

*A támogatást igénylőnek a fenti indikátorra
projektszinten nem szükséges célértéket
tervezni.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §.
(1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó
szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.
3.8.

1
2

Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
Operatív program szinten 2023-ra teljesítendő célérték.

A
támogatást
igénylő
a
projektmegvalósítás
befejezésétől
számított
5
évig,
a
támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja,
hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU

Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A
projektmegvalósítás
befejezésének
minősül, ha a projekt fizikailag és
pénzügyileg is befejezett, valamint a
Kedvezményezettnek
valamennyi
támogatott
tevékenysége
befejezését
igazoló
és
alátámasztó
kifizetési
igénylését, valamint kifizetési igénylés
részét képező szakmai beszámolóját az
Irányító Hatóság jóváhagyta és a kölcsön
illetve a vissza nem térítendő támogatás
folyósítása megtörtént.
5.4.

Jelen felhívás keretében támogatott
projekt esetében a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 116. § (2) b) bekezdés
alapján a projektgazda, konzorcium
esetén a konzorcium az utófinanszírozott
támogatási összeg 50%-át, de legfeljebb
1 Mrd Ft-ot igényelhet előlegként.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §
(2) bekezdése alapján jelen Felhívás
keretében
az
előleg
mértéke
az
utófinanszírozású
tevékenységekre
a
megítélt támogatás összegének legfeljebb




5.5.2

50 %-a lehet, de természetes
személy, mikro-, kis- és
középvállalkozás, civil
szervezet, egyházi jogi
személy, nonprofit gazdasági
társaság kedvezményezett
esetén maximum egymilliárd
forint,
100 %-a lehet központi, helyi
önkormányzati vagy
köztestületi költségvetési
szerv, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban
álló gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén, ha a
kincstári fizetési számlával
rendelkezik, vagy a megítélt
támogatásának összege nem
éri el az ötszázmillió forintot.

e) Ingatlan
vásárlás
költségei
(nem
haladhatja meg a projekt összes
elszámolható költségének 2%-át)

f)

1) Meglévő
hálózatok
vagy
hálózatrészek megvásárlása
2) Ingatlanhoz
kapcsolódó
kártalanítási költségek
Egyéb,
ingatlanhoz
kapcsolódó
kártalanítási költségek
1) Ingatlanhoz
kapcsolódó,
tulajdonszerzéssel nem járó
kártalanítási költség

5.5.3 / e)

4) használati jog bejegyzésének ügyvédi
díja és hatósági eljárási költségei

5.5.3 / f)

3) gépjárműbérlet a szakmai megvalósítók
részére

5.6

f)
Amennyiben
a
támogatást
igénylő
támogatásból
megvalósuló
beszerzése alapján nem tartozik a Kbt.
hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések
esetében
az
alábbi
szabályok
alkalmazásával kell eljárnia (az értékek
ÁFA nélkül értendők):
Kedvezményezettnek a beszerzés tárgya
vonatkozásában legalább 3 árajánlatot
be kell kérnie az adott tevékenységre
annak alátámasztása érdekében, hogy
az adott beszerzés ellenértéke a piaci
áraknak megfelelő mértékben került
meghatározásra (kivéve sötét szál és
oszlophasználat igénybevételének díja
esetében, amelyeknél a költségtétel
alátámasztására
1
db
árajánlat
szükséges).
A
szolgáltató
kiválasztására
a
támogatást igénylő a szerződés tárgya
szerinti
tevékenységi
területen
tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól
köteles egyidejűleg, írásban (e-mailben,
faxon, vagy postai úton) árajánlatot kérni.
Az ajánlattételre történő felkérésnek és a
beérkezett ajánlatoknak legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:
• a feladat meghatározása olyan
részletezettséggel, amely alapján
szakmailag
és
pénzügyileg
megalapozott ajánlat nyújtható be;
jelen
útmutatóban
foglaltakkal
összhangban annak ismertetését,
hogy mely feltételek fennállása
esetén alkalmas az ajánlatot tevő
szolgáltató
a
szerződés
teljesítésére;
• ajánlatok
értékelésének
szempontjai és módszere.
A
Kedvezményezett
azzal
a
szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az
adott szolgáltatói piacon a legjobb árminőség (azonos szakmai tartalmú
ajánlatok esetén a kedvezőbb árú)
arányt ajánlja – kellő gondot fordítva az
összeférhetetlenség elkerülésére -, az
átláthatóság
és
a
potenciális
ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás
elveivel összhangban. (pl.: Az árajánlat

f)

Amennyiben a támogatást igénylő
támogatásból megvalósuló beszerzése
alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá,
illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el
nem érő beszerzések esetében az
alábbi szabályok alkalmazásával kell
eljárnia (az értékek ÁFA nélkül
értendők):
Kedvezményezettnek
a
beszerzés
tárgya vonatkozásában legalább 3
árajánlatot be kell kérnie az adott
tevékenységre annak alátámasztása
érdekében, hogy az adott beszerzés
ellenértéke a piaci áraknak megfelelő
mértékben
került
meghatározásra
(kivéve sötét szál és oszlophasználat
igénybevételének
díja
esetében,
amelyeknél
a
költségtétel
alátámasztására
1
db
árajánlat
szükséges).
A
szolgáltató
kiválasztására
a
támogatást igénylő a szerződés tárgya
szerinti
tevékenységi
területen
tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól
köteles egyidejűleg, írásban (e-mailben,
faxon, vagy postai úton) árajánlatot
kérni.
Az
ajánlattételre
történő
felkérésnek
és
a
beérkezett
ajánlatoknak
legalább
az
alábbi
adatokat kell tartalmaznia:


a feladat meghatározása olyan
részletezettséggel, amely alapján
szakmailag
és
pénzügyileg
megalapozott ajánlat nyújtható
be;
jelen
útmutatóban
foglaltakkal összhangban annak
ismertetését, hogy mely feltételek
fennállása esetén alkalmas az
ajánlatot tevő szolgáltató a
szerződés teljesítésére;



ajánlatok
értékelésének
szempontjai és módszere.

A
Kedvezményezett
azzal
a
szolgáltatóval köt szerződést, amelyik
az adott szolgáltatói piacon a legjobb
ár-minőség (azonos szakmai tartalmú
ajánlatok esetén a kedvezőbb árú)
arányt ajánlja – kellő gondot fordítva az
összeférhetetlenség elkerülésére -, az

adóknak egymástól és a támogatást
igénylőtől függetlennek kell lenniük.),
vagyis
nem
támogatható
a
kedvezményezett
Ptk.
szerinti
hozzátartozója
és/vagy
a
kedvezményezett
vezető
tisztségviselőjétől
és
Ptk.
szerinti
hozzátartozóitól,
valamint
azok
vállalkozásaitól történő beszerzés.
A beszerzési eljárásnak átláthatónak,
azaz
minden
mozzanatában
dokumentáltnak
kell
lennie,
a
dokumentációnak tartalmaznia kell az
árajánlatkéréseket,
valamint
azok
kiértékelését.
A közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzések
esetére
meghatározott
eljárás
lefolytatását
a
helyszíni
ellenőrzés
során
fenti
eljárás
dokumentációjának bemutatásával kell
igazolni. A fenti eljárást valamennyi az
adott körbe tartozó (tehát amelyek
esetében nem a Kbt. szerinti eljárást kell
lefolytatni), részben vagy egészben
támogatás terhére kötött beszerzési
(szolgáltatási) szerződés megkötéséhez
alkalmazni kell.

átláthatóság
és
a
potenciális
ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás
elveivel összhangban. (pl.: Az árajánlat
adóknak egymástól és a támogatást
igénylőtől függetlennek kell lenniük.),
vagyis
nem
támogatható
a
kedvezményezett
Ptk.
szerinti
hozzátartozója
és/vagy
a
kedvezményezett
vezető
tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti
hozzátartozóitól,
valamint
azok
vállalkozásaitól történő beszerzés.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5.
melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a
nem közbeszerzés köteles beszerzések
vonatkozásában
az
alábbi
összeférhetetlenségi szabályok állnak
fenn:
Nem független az az ajánlattevő,
 amelyben a támogatást igénylő /
kedvezményezett
vagy
ezek
tulajdonosa
irányító
vagy
felügyeleti szerve -, annak tagja,
és/vagy a szervezet nevében
nyilatkozattételre,
képviseletre
jogosult személy, továbbá ezen
személy hozzátartozója az alábbi
jogok valamelyikét gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói,
vagyonkezelői,
irányítási,
képviseleti, munkáltatói, vagy
kinevezési;
 amelynek tulajdonosa - irányító
vagy felügyeleti szerve -, annak
tagja,
és/vagy
a
szervezet
nevében
nyilatkozattételre,
képviseletre jogosult személy, a
támogatást
igénylő
/
kedvezményezett szervezetében
vagy
ugyanazon
beszerzés
vonatkozásában
másik
ajánlattevő
szervezetében
az
alábbi
jogok
valamelyikét
gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói,
vagyonkezelői,
irányítási,
képviseleti,
munkáltatói
vagy
kinevezési;
vagy
 ha a támogatást igénylő /
kedvezményezett vagy másik
ajánlattevő
vonatkozásában
partner
vagy
kapcsolt
vállalkozásnak minősül.
Az
összeférhetetlenség
vonatkozásában
hozzátartozónak
minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és

2. pontja értelmében a házastárs, az
egyeneságbeli
rokon,
az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek,
az
örökbefogadó-,
a
mostoha- és a nevelőszülő, a testvér,
az élettárs, az egyeneságbeli rokon
házastársa, a házastárs egyeneságbeli
rokona és testvére, és a testvér
házastársa.
A beszerzési eljárásnak átláthatónak,
azaz
minden
mozzanatában
dokumentáltnak
kell
lennie,
a
dokumentációnak tartalmaznia kell az
árajánlatkéréseket,
valamint
azok
kiértékelését.
A közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzések esetére meghatározott
eljárás
lefolytatását
a
helyszíni
ellenőrzés
során
fenti
eljárás
dokumentációjának bemutatásával kell
igazolni. A fenti eljárást valamennyi az
adott körbe tartozó (tehát amelyek
esetében nem a Kbt. szerinti eljárást
kell lefolytatni), részben vagy egészben
támogatás terhére kötött beszerzési
(szolgáltatási)
szerződés
megkötéséhez alkalmazni kell.
g) Felhívjuk a figyelmet, hogy az
egyszeri oszlop használati díj a
projektre
vonatkozóan
maximum
nettó 670 ezer Ft/km összegig, az
optikai sötétszál használati díja a
projektre
vonatkozóan
maximum
nettó 950 ezer Ft/km összegig
számolható el. Továbbá felhívjuk a
figyelmet, ha a lokális keretek között
az egyszeri oszlop használati díj és
az optikai sötétszál használati díj
nem
takarékosan
kerül
megállapításra, az szabálytalansági
eljárást vonhat maga után.
h) A gépjárműbérleti költségek – a
költséghatékonysági
szempontok
figyelembe vételével – olyan mértékben
számolhatók el, amilyen mértékben a
támogatott projekthez kapcsolódnak,
illetve amilyen mértékben annak célját
szolgálják. Ennek alátámasztása a
kedvezményezett kötelezettsége. A
gépjárműbérléssel
kapcsolatban
gépjárművenként maximum bruttó 250
000 Ft/hó bérleti díj számolható el.
i)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
kábelépítési költségek nem haladhatják
meg az alábbi maximális nettó árakat:

i) Jelen Felhívás keretében az alábbi
költségek tekintetében összesítőkön







Földkábeles
alépítmény,
belterületen,
kábellel,
behúzva maximum 9,05 m
Ft/km
Földkábeles
alépítmény,
külterületen,
kábellel,
behúzva maximum 3,9 m
Ft/km
Saját oszlopsoros építés,
kábellel
felszerelve
maximum 1,85 m Ft/km).

j)
Kis támogatástartalmú számlák
összesítőjével történik azon forintban
kiállított számlák elszámolása, amelyek
alapján az igényelhető utófinanszírozott
támogatás nem haladja meg az 500 000
Ft-ot.
k)
A
termék
és
folyamat
minőségbiztosítás
költsége
összességében nem haladhatja meg a
projekt összes elszámolható költségének
1%-át.

l)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
támogatott projekt kapcsán felmerült
azon
költségek
számolhatóak
el,
amelyek a projekt céljainak eléréséhez,
illetve végrehajtásához szükségesek, és
a projekt elfogadott költségvetésében,
valamint annak hatályos módosításában
betervezésre kerültek. A költségek csak
olyan mértékben számolhatók el, amilyen
mértékben a támogatott projekthez
kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben
annak
célját
szolgálják,
ennek
alátámasztása
a
kedvezményezett
kötelezettsége.







történik a megvalósítás során az
elszámolás:
kis támogatástartalmú számlák
összesítője, amelyen az egyes
elszámolható bizonylatok maximális
támogatástartalma 500 000 Ft lehet,
személyi jellegű költségek összesítője,
Általános (rezsi) költségösszesítő,
Utazási
és
kiküldetési
(napidíj)
költségösszesítő

j) A
termék
és
folyamat
minőségbiztosítás költségei együttesen
nem haladhatják meg a projekt összes
elszámolható költségének 1 %-át.

k) Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
a
támogatott projekt kapcsán felmerült
azon költségek
számolhatóak el,
amelyek a projekt céljainak eléréséhez,
illetve végrehajtásához szükségesek,
és
a
projekt
elfogadott
költségvetésében,
valamint
annak
hatályos módosításában betervezésre
kerültek. A költségek csak olyan
mértékben számolhatók el, amilyen
mértékben a támogatott projekthez
kapcsolódnak,
illetve
amilyen
mértékben annak célját szolgálják,
ennek
alátámasztása
a
kedvezményezett kötelezettsége.

E-beszerzés
funkció
használatára
vonatkozó tájékoztatás:
A kedvezményezetteknek lehetőségük van
a
pályázati
e-ügyintézés
felület ebeszerzés
funkciójának
önkéntes
használatára.
Amennyiben
a
„Beszerzéseim”
menüpontba
az

ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik
beszerzési
igényüket,
úgy
azok
a
http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon
nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az
igényt az
ajánlattételi határidőt
megelőzően, az ajánlattételhez szükséges
ésszerű időben javasolt feltölteni. A
beszerzési
igényben
lehetőség
van
megjelölni többek között az ajánlattétel
módját, határidejét, a beszerzési igény
tárgyát és
a teljesítési feltételeket.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés
funkció
használata
nem
helyettesíti,
csupán elősegítheti a szokásos piaci ár
igazolására
vonatkozó
kötelezettségek
teljesítését.
5.6.1.

A támogatásból megvalósuló beszerzés
vonatkozásában a mindenkor hatályos
közbeszerzésekről szóló törvény hatálya
alá
nem
tartozó
szervezetek
is
ajánlatkérőnek minősülhetnek.
Így a támogatásban részesült, egyébként
ajánlatkérőnek
nem
minősülő
szervezetek is kötelesek - meghatározott
beszerzési,
támogatási
értékhatár,
támogatási
intenzitás,
illetve
meghatározott beszerzési tárgyak esetén
- közbeszerzési eljárást lefolytatni, tehát
a támogatás tekintetében ajánlatkérőnek
minősülnek.
Költségtípus

5.7.

Projekt előkészítés,
terv ezés (kiv év e
közbeszerzési
eljárások
lef oly tatásának
költsége)
Közbeszerzési
eljárások lef oly tatása
Terület előkészítés
(régészeti f eltárás,
lőszermentesítés,
f öldmunkák stb.)
Műszaki ellenőri
szolgáltatás
Projektmenedzsment
Tájékoztatás,
ny ilv ánosság
biztosítás
Köny v vizsgálat
Termék és f oly amat
minőségbiztosítás
Egy éb szolgáltatási
költségek
Tartalék
Rezsi

7.

3.

Maximális mértéke az összes
elszámolható költségre v etítv e
(%)
5%

1%
2%

1%
2,5%
0,5%

0,5%
1%

A támogatási kérelmek

elbírálásának módja
3.1.

A támogatási kérelmek

1%

Költségtípus
Projekt előkészítés, terv ezés
(kiv év e közbeszerzési
eljárások lef oly tatásának
költsége)
Közbeszerzési eljárások
lef oly tatása
Ingatlan v ásárlás
Terület előkészítés (régészeti
f eltárás, lőszermentesítés,
f öldmunkák stb.)
Műszaki ellenőri szolgáltatás
Projektmenedzsment
Tájékoztatás, ny ilv ánosság
biztosítás
Köny v vizsgálat
Termék és f oly amat
minőségbiztosítás
Egy éb szolgáltatási költségek
Tartalék
Rezsi
Költségtípus
Gépjármű bérleti díja

2%
1%

Maximális mértéke az
összes elszámolható
költségre v etítv e (%)
5%

1%
2%
2%

1%
2,5%
0,5%
0,5%
1%
1%
2%
1%
Maximális mértéke (Ft)
max. bruttó
250.000 Ft / hó /
gépjármű

3.
A
támogatási
elbírálásának módja
a)

A

támogatási

kérelmek
kérelmek

benyújtásának és elbírálásának módja
standard eljárásrendben
3.2.

A támogatási kérelmek

benyújtásának és elbírálásának módja
egyszerűsített eljárásrendben
3.3.

A támogatási kérelmek

benyújtásának és elbírálásának módja
kiemelt eljárásrendben

benyújtásának és elbírálásának
standard eljárásrendben

módja

b)
A
támogatási
kérelmek
benyújtásának és elbírálásának módja
egyszerűsített eljárásrendben
c)
A
támogatási
kérelmek
benyújtásának és elbírálásának módja
kiemelt eljárásrendben
d)
A
támogatási
kérelmek
benyújtásának és elbírálásának módja
területi kiválasztási eljárásrendben

