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KORRIGENDUM 

az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 támogatási 

időszakra vonatkozó, 2015. december 18-án közzétett, Nyílt Pályázati Felhívása Pályázati 

Csomagjához kapcsolódóan 

 
Az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 közötti támogatási 
időszakra vonatkozó Nyílt Pályázati Felhívása 16. (A pályázati felhívás módosítása) pontjában 
rögzítetteknek megfelelően a Pályázati Csomag szövegezése az alábbi táblázatban foglaltak szerint 
módosult, annak szlovén, magyar és angol nyelvű verzióiban egyaránt. A Pályázók kötelesek 
figyelembe venni a módosításokat, melyeket a program weboldalán tettünk közzé www.si-hu.eu. 
 
A Pályázati Csomag magyar nyelvű verziójának dokumentumai a következők szerint módosultak: 
 

Módosítás 
dátuma 

Verzió  Módosítás ismertetése 

2016. 
október 

2 Megvalósítási kézikönyv a 
Kedvezményezettek 
számára – 5. rész: 
Jelentéstétel a projekt 
előrehaladásáról 

A Megvalósítási kézikönyv 
Kedvezményezettek - 5. rész számára c. 
dokumentum teljes körű felülvizsgálatra és 
tartalmi módosításra került. 

2017. 
október 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Megvalósítási kézikönyv a 
Kedvezményezettek 
számára – 6. rész: 
Tájékoztatás és 
Kommunikáció 
 
 
 
 
 
Megvalósítási kézikönyv a 
Kedvezményezettek 
számára – 7. rész: 
Projektzárás és Archiválás 

A 3.2.1 Példák a logók használatára pontjába 
további példa (az A3 poszter) került 
beillesztésre, a Kiadványok és 
Reklámanyagok bekezdések közé. 
Az útmutató 3.2 fejezetébe új 3.2.2 pont (A 
programlogó együttes használata más 
logókkal) került beillesztésre. A korábbi 3.2.2 
pont a továbbiakban 3.2.3 pontként 
szerepel. 
 
A Megvalósítási kézikönyv a 
Kedvezményezettek számára – 7. rész, mint 
teljes körű (új) útmutató került publikálásra. 
 

2018. 
április 26. 

2 Megvalósítási kézikönyv a 
Kedvezményezettek 
számára – 3. rész: Pályázás 
és értékelés 

Az 1.5.1.1 fejezet első bekezdése után két új, 
a pályázatok hiánypótlására vonatkozó 
bekezdés került a dokumentumba. 
 
Az 1.5.1.2 fejezet lábjegyzeteiben a C20 és 
C22 feltételek részletesebb magyarázattal 
egészültek ki. 

2019. 
május 

3 
 
 
 
 
 
 

Megvalósítási kézikönyv a 
Kedvezményezettek 
számára – 5. rész: 
Jelentéstétel a projekt 
előrehaladásáról  
 

A 2.3 fejezet kiegészült (szöveg és 
képernyőképek). 
 
A 3.1 fejezetben szereplő, zöld dobozban 
olvasható szöveg utolsó mondatát töröltük.  
 
 

http://www.si-hu.eu/
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2 Megvalósítási kézikönyv a 
Kedvezményezettek 
számára – 7. rész: 
Projektzárás és Archiválás 

Az 1. fejezet utolsó mondatát töröltük. 
A 3. fejezet kiegészült az első, harmadik és 
negyedik bekezdéssel. 
 
Az útmutató kiegészült a 4. fejezettel. 

 


