Módosult a TOP-7.1.1-16-H-067-3 azonosító számú, „Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális,
sport, szabadidős és egyéb programok szervezése” c. helyi felhívás
2018. február 5.
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégiájának keretében meghirdetett TOP-7.1.1-16-H-067-3 azonosító számú,
„Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése”
c. helyi felhívás az alábbiak szerint:

Módosult a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások c. fejezete
Eredeti szöveg:
Általános elvárások:
b. A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a jelen felhívás 8.
fejezetében hivatkozott módszertani útmutató előírásainak megfelelő Szakmai Tervet
készíteni.
c. A program helyszínét a HKFS keretében fejlesztéssel érintett épület/terület adja.
d. Kizárólag többször megszervezett program, programsorozat támogatható.
e. A programnak elő kell segíteni a különböző társadalmi csoportok, közösségek közötti
együttműködést, kommunikációt.
f. A programnak helyi értékek bemutatását, megőrzését szükséges szolgálnia.
g. A program során szükséges biztosítani az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági kritériumokat.
h. Amennyiben a pályázó a tervezett programokat a TOP-6.9.1-16 felhívás keretében szereplő
akcióterületen (Huszártelep és a Keleti lakótelep) kívánja megvalósítani, úgy a támogatási
kérelem benyújtása előtt egyeztetnie szükséges a projekt tartalmát Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Köznevelési Osztályával.
Módosított szöveg:
Általános elvárások:
b. A támogatást igénylőnek a fejlesztési elképzelés kidolgozása során kötelező a jelen felhívás 8.
fejezetében hivatkozott módszertani útmutató előírásainak megfelelő Szakmai Tervet
készíteni.
c. Program és programsorozat megvalósítása egyaránt támogatható.
d. A programnak elő kell segíteni a különböző társadalmi csoportok, közösségek közötti
együttműködést, kommunikációt.
e. A programnak helyi értékek bemutatását, megőrzését szükséges szolgálnia.
f. A program során szükséges biztosítani az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági kritériumokat.
g. Amennyiben a pályázó a tervezett programokat a TOP-6.9.1-16 felhívás keretében szereplő
akcióterületen (Huszártelep és a Keleti lakótelep) kívánja megvalósítani, úgy a támogatási
kérelem benyújtása előtt egyeztetnie szükséges a projekt tartalmát Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Köznevelési Osztályával.
Fentiekkel összhangban módosult a Pályázati Felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása c. fejezet
is.
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