
KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY MIATT 
KIHIRDETETT VESZÉLYHELYZET IDEJÉN 

ESEDÉKES 
RENDEZVÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK 

MEGTARTÁSÁRA, AZOK 
ELSZÁMOLHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓAN

TÁJÉKOZTATÓ ONLINE FÓRUM



FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN
MEGHIRDETETT FELHÍVÁSOK ALAPJÁN ELVÁRT, VÁLLALT, TÁMOGATOTT 

RENDEZVÉNYEK/KÉPZÉSEK A MINDENKOR HATÁLYOS JOGSZABÁLYI 
ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN TARTHATÓK MEG.

• Arra kell törekedni, hogy a támogatott célok megvalósuljanak, ne kerüljön sor a 

támogatásról való lemondásra.  

• Ennek érdekében, 

elsősorban az eredeti határidők mellett online módon célszerű megtartani a 

rendezvényeket/képzéseket, 

• Másodsorban azok elhalasztására van  mód. 



MI LEHET ONLINE RENDEZVÉNY?

• Előadás a gyümölcskertek és szőlészet munkáiról

• Kalács sütés

• Helytörténeti vetélkedő

• Ismeretterjesztő előadások megtartása

• Báb előadás



MI NEM LEHET ONLINE TÉRBE?

• Májusfa kitáncolás

• Medvehagyma túra

• Családi nap

• Falusi disznóvágás

• A projekt keretében tervezett rendezvény/képzés nem tartható meg online és későbbre sem

halasztható(pl.: jubileumi esemény, konkrét alkalomhoz kötődik, így halasztása esetén már nem

töltené be a rendezvény/képzés eredeti célját) és nem releváns/megoldható annak online megtartása

sem (pl.: falunap)



ONLINE RENDEZVÉNY!

• Amennyiben a rendezvény képzés megtartásának módja változik, tehát az online 

térbe kerül megvalósításra akkor minden esetben szükséges változás bejelentés 

benyújtása.

• Az online eseményhez nem kapcsolható költségek a projektből elhagyhatók, 

ugyanakkor arra nincs mód, hogy új költségelemeket emeljen be az elszámolható 

költségek közé a Kedvezményezett.



TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKNAK EGY ONLINE 
RENDEZVÉNY ESETÉBEN IS MEG KELL FELELNI!



MILYEN LEGYEN EGY ONLINE RENDEZVÉNY!

• Van egy online platformunk (pl. a Zoom, Google Meet, Skype), melyet elsősorban a térben

egymástól távol lévő emberek munkamegbeszéléseinek céljára fejlesztettek ki, de tökéletesen

alkalmasak lehetnek egy online workshop, rendezvény képzés lebonyolítására is.

• Az esemény résztvevői e-mailben kapnak meghívót és/vagy linket az eseményhez, illetve a

felülethez, amelyen a esemény zajlik. A résztvevők a számukra kényelmes és, tetszőleges helyszínről

jelentkeznek be.

• Az előadó megtartja előadását, amely valós időben képpel és hanggal követhető a

résztvevők számára.



KIFIZETÉSI IGÉNYLÉSHEZ BENYÚJTANDÓ 
ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUMOK

• e-mail útján kiküldött meghívók esetén az e-mail és a meghívottak e-mail címei,

• az esemény meghirdetése és pontos elérhetősége/link megadása,

• oktatási vagy képzési anyag elektronikus verziója képzés esetén

• képernyőkép dátummal a bejelentkezett résztvevőkről, résztvevők száma, ha lehet 

listája, 

• emlékeztető

• képernyőképek az eseményről (5-10 db),

• visszajelzések kérése az eseményről és azok benyújtása. (opcionális)



ONLINE RENDEZVÉNY!

• Online rendezvény esetében is szükséges az arculati elemek használata

• képernyőképek készítése, visszajelzések rögzítése során figyelemmel kell lenni a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról a 2016. április 27-i (EU) 

2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (általános adatvédelmi 

rendelet avagy GDPR)



RENDEZVÉNY ELHALASZTÁSA!

• Amennyiben a kedvezményezett megítélése szerint a rendezvény/képzés 

megvalósítható az időpont elhalasztásával, abban az esetben a kimentési 

kérelem/végső határidő hosszabbításra irányuló kérelmekre vonatkozó 

szabályok figyelembevételével a rendezvény/képzés megtartható későbbi 

időpontban. 

• Innovatív gyermek és ifjúsági programsorozat megvalósítása helyi felhívás esetében 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 

24 hónap áll rendelkezésre.

• A projekt megvalósítási határidejének hosszabbítása a TO hatályba lépésétől 

számított maximum 36 hónapra hosszabbítható, IH jóváhagyással.


