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Módosult a TOP-7.1.1-16-H-067-2 „Városrészek mikroközösségi tereinek infrastrukturális 
fejlesztése” című felhívás  
 
2018. január 18. 
 
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégiájának keretében meghirdetett TOP-7.1.1-16-H-067-2 kódszámú 

„Városrészek mikroközösségi tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívás, az alábbiak 

szerint: 

 

Módosult a Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek c. fejezete 

Eredeti szövegezés: 

a) Közterületek, közterek, közparkok helyi igények alapján történő megújítása 
b) Közösségi, rekreációs, kulturális és sportolási célú infrastruktúra kialakítása, felújítása, 

fejlesztése (pl. játszótér, kondipark, kutyafuttató, futópálya, sportpálya, szabadtéri sütőhely, 
közösségi kert) 

c) Intézmények, civil szervezetek udvarának közösségi célú megújítása 

 

Módosult szövegezés: 

a) Mikroközösségi tér épületének felújítása, átalakítása, bővítése, közösségi, rekreációs, 
kulturális és sportolási funkció fejlesztése céljából (játszóház, játszósarok, klubterem, 
konditerem, zeneszoba stb); 

b) Mikroközösségi létesítmények környezetében szabadtéri közösségi, rekreációs, sportolási 
infrastruktúra kialakítása; 

c) Közterületek, közterek, közparkok helyi igények alapján történő megújítása; 
d) Közösségi, rekreációs, kulturális és sportolási célú infrastruktúra kialakítása, felújítása, 

fejlesztése (pl. játszótér, kondipark, kutyafuttató, futópálya, sportpálya, szabadtéri sütőhely, 
közösségi kert stb.); 

e) Intézmények, civil szervezetek udvarának közösségi célú megújítása. 

 

Módosult a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre c. fejezet 

Eredeti szövegezés: 

a) önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11) 
b) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)  
c) egyesület (GFO 51-52) 
d) egyházi jogi személy (GFO 55)  
e) alapítvány, jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége (GFO 56)  
f) nonprofit gazdasági társaság (GFO 57)  
g) egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59)  
h) jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 6) 
i) Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) (GFO 144) 
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Módosult szövegezés: 

a) helyi önkormányzat (GFO 321) 
b) önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 11) 
c) helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)  
d) egyesület (GFO 51-52) 
e) egyházi jogi személy (GFO 55)  
f) alapítvány, jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége (GFO 56)  
g) nonprofit gazdasági társaság (GFO 57)  
h) egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59)  
i) jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 6) 
j) Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC) (GFO 144) 

 

Módosult a Felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege c. fejezet 

Eredeti szövegezés: 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 0,5 millió Ft, maximum 10 

millió Ft. 
– önkormányzati tulajdonú cégek, intézmények esetében minimum 1 millió Ft, maximum 10 

millió Ft 
– egyéb szervezetek esetében minimum 0,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft 

 
Módosult szövegezés: 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 0,5 millió Ft, maximum 10 

millió Ft. 
– önkormányzat, önkormányzati tulajdonú cégek, intézmények esetében minimum 1 millió 

Ft, maximum 10 millió Ft 
– egyéb szervezetek esetében minimum 0,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft 

 


