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ToP cLLD Helv reluivAs

A helyi felhives cime:

Civil egyiittmfiki5desek er6sit6se 6s fiatalok megtartdset c6lz6
prog ramok 6s kezdem6nyez6sek t6mogat6sa

A helyi felhivds k6dszama:

TOP-7. 1.1 -1 6-201 6-H-022-4

Magyarcrszdg Kormanyanak felhivdsa a Zalaegerszeg terulet6n sz6khellyel vagy telephellyel rendetkez6
civil sze.vezetek €szere - a vdros hagyom6nyosan eKis civil szervez6desei kdzdtti koh6zi6 e6sit6se, a
megl6v6 rendezv6nyterek kozds talSlkoz6kkal, rendezv6nyekket vat6 megtdlt6se 6s a fiatalok megtad6set
c6lz6 prcgramok megval6sltasa 6fdek6ben_

A Korm6ny a Partnersegi Megellapodasban c6lul t(zte ki a tdrsadatmi egyuttmilkddds er6sit6se es a
szeg6nys6g, valamint a hehAnyos megkul6nbdztet6s e eni k0zdelmet. A c6l eteres6t a Korm6ny cjvil
szervezetek, egyuttm(k6d6s6vel tervezi megval6sttanijeten Fethivesban fogtatt fett6telek ment6n.

Az egyuttm(kdd6s keret6ben a Kormany vdltatja, hogy:

. a helyi feihfv6s felt6teleinek megfelel6 projekteket a projektre megitett minimum 2 000 OOO -
tnaximum 6 000 000 foinf kdzdtti vissza nem teritend6 t6mogatdsban reszestti a rendelkezesre
5116 forrds erej6ig;



. a Emogatasi el6leggel kapcsolatos felt6teleknek megfelel6 temogatott projekteknek a meglt6lt
tamogatds elszdmolhat6 k6lts6gei legfeljebb 25 %-6nak megfeleld, maximum 1,5 milli6 Ft osszegii
t6mogatdsi el6leget biztosit;

Atamogatisi k6relmet benyijtd szervezetek az egyuttmiikdd6s keret6ben vSllaljekl, hogy:

. p.ojektjuk megval6sitesaval hozziijiirulnak a varos - civil szervezodesei kdzdtti egyuttm0k6des
fejlesz6sdhez, a koh6zi6, a fiatalok v6rosunkhoz val6 kdt6d6s6nek er6sltese - celj6nak eler6s6hez;

. a kapoft t6mogat6son felul 6ner6bdl finanszkozzek a projektet.

' A tamogalesi keelem benyLljt6sara es megval6sftasaE szimos egyeb feleret vonaikozhal Kedok, tanutmenyozza 6t ezeket a
Felh lv6s tovebbi feiezereiben, 

-
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A helyi felhives eNalaszthatatlan r6sze a TOP CLLD Altalenos 0tmutat6 a Helvi Fethivesokhoz c_

dokumentum (a toviibbiakban: AUHF), amelynek hatalyos vedi6ia megtatathat; a !4U{?CgBg!:!g
honlapjan.

A helyi felhives, az AUHF, a Penziigyi Elszemolesi 0tmutat6 6s a kapcsot6d6 szakmai me 6ktetei
{p6nziigyi fisszesit6k) 6s a helyi temogat6si k6relem adatlap egyuttesen tartatmazzak a hetyi
tamogatAsi k6relem elk6szit6s6hez sziiks6ges 6sszes fett6telt.

Amennyiben jelen helyi felhivasban foglaltak valamely feiezet tekintet6ben elt6rnek az AUHF-ban
vagy a P6nztigyi Ebzamolasi Utmutat6ban megfogalmazott aftaliinos el6ir6soK6l, akkor a jeten
dokumentumban szabalyozottak az iranyad6k.

Felh'vjuk a tisztelt tdmogatdsi ig6nyl6k figyelmet, hogy az AUHF es a P6nzugyi Ebzemotesi 0tmutat6
eseten az iranyit6 hat6s6g, a helyi felhives, a helyi t6mogatasi kerelem adaflap, tovdbb6 ezek
dokumentumai eseten a HACS a vdltoztabs joget fenntadja, ez6rt kerj0k, hogy kdvessek figyetemmel a
wwwzeoikon.hu honlapjen megjelen6 kdzlem6nyeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTESEK HATTERE

1 .1 . A felhiv6s indokolts6ga 5s c6lja

Zalaegerszeg v6roseban 2016. mdjus 25-en alakult a ZEGIKON Helyi Kdzijsseg, melynek c6lja, hogy egy
6lhet6bb varos kialakitesa 6rdek6ben tamogassa zaiaegerszeg kulturdlis kdzeg6nek, identitdsanak
fejleszt6s6t. Az akci6csoport miikod6si terulete zalaegerszeg k6zigazgatdsi terutete, c6lcsoportja a varos
59 275 f6s lakossaga_

Jelen felhivds a Teritlet- 6s Telep0lesfejlesztesi OpeEtiv program 7. priorit6s6hoz kapcsol6dik, amelynek
atfog6 c6lja kiserleti jelleggel, integrdlt 6s programatapt fejteszt6sek megvalositiisa varosi szinten a hetyi
kdzdssegek r6szv6teFnek 6s tudatoss6gdnak fokozesa, a hetyi tarsadalmak megojitasa valaminta helyi6s
kdzdss6gi alapl gazdasag fejlesztdse 6rdek6ben.

E c6l el6r6snek a TOP 7. prioritasdhoz kapcsot6d6 eszkdze a v6rosok kutturdlis 6s k6zdss6gi 6btenek
megijitasa, kiizdssegi alapf gazdasegfejleszt6si m6dszertanok kialakttesa es eterjesztese a hetyi
lakossdg, civil szeryezetek, vdllalkozasok es dnkorrndnyzatok egy0ttm0kdd6sevel, i etue
kezdemenyez6s6fe keszn16 integr6lt, kdzdss6gfejteszt6st 6s helyi identit6studatot et6segit6, etsddtegesen
kuturelis 6s k0zdss6gi tadalm0, a hetyi kdzdss6g fejtesztes6t temogat6 strategi6k menren.

A strategiak, amelyek egy, a veros terutet6n kijelOlt dsszefitgg6 akci6ter0letre k6sz0lnek, es a helyi
fejleszt6si programok alapjdtjelentik, egyszerre 6s osszehangoltan kepesek a TOp ERFA 6s ESZA forrasait
haszndlni. A beavatkozesok eredm6nyekent partners6gben tervezett, integr6lt, rljszeru 6s innovativ helyi
fejleszt6sek val6sulnak meg, ametyek a helyi kdzdssegek meger(isftesen ke|esztu! hozz6jdrutnak a tertitet
nepess6gmegtart6 kdpess696hez. A strat6giai szintii egyuttm0kod6s er6s6d6s6vet cet bvabba a helyi civil
szektor aLtivitdsanak 6s ismertseg6nek ndvelese is.

Ennek erdekeben elk6sznft a ZEGIKON Helyi K6zdss6gi Fejleszt6si Strat6gia, metyben kdzponti szerepet
szantak a partnersegi bevonasnak. A konzultaci6k es a skategiai helyzetErtekel6s eredm6nyei atapjen
elk6szult a SWOT elemzes 6s megfogalmaz6dtak Zalaegerszeg fejtesztesi sz0ks6gtetei:

'1. Egyseges, hosszi t6vra sz6l6 varosi arculatfejleszt6s
2. Konferenciaturizmus infrastruktu16lis felteieleinek megteremt6se
3. Kultu€lis 6s kdzdssegi programkindlat szinesitese, egyediv6 t6tele, akci6k megfogatmazdsa
4. Fogyatekkal 616k, nehez helyzetben et6k, csal6dosok segit6se infrastrukturalis megotd6sokkal
5. Fiatalokat ( 14-25 ev k6z0ftieket) c6lz6 programok szervez6se, terek kialakltasa

A fejleszt6si szuksegletek menten 10 beavatkozasi teruletet hatarozott meg a ZEGTKON Hejyi K6zdss6g,
melyek lehet6v6 teszik a hiiinyossagokE es sz0ks6gtetekre koncentr6l6 fejleszt6sek veghajtdsdt_

A megfogalmazott fejleszt6sek er6tdrbe heryezik a vdros nepessegmegtart6 erej6nek n6vel6s6t, kiemeli a
fiatalokat 6s a csal6dosokat, mint celcsoport, 6s tamogatja az tjszed, innovativ megoldesokat, t6rsadalmi
egyuftmiikddes 6s a veros identibsenak er6sft6s6t szotge16 kezdem6nyezesek formajaban_

A ZEGIKON HKFS negyedik beavatkozesi briitetk6nt a civit egy{ittmfiktid6sek er6sit6s6t 6s a
fiatalok megtarEsat c6lz6 programok, kezdem6nyez6sek Emogataset haterozta meg az alabbi
indokles ahpien.

A helyzetelemzes 6s az 6rintettekker var6 konzult6ci6 sor6n egy6rtelm0en kiralzol6dik zalaegerszeg
identitesanak, kozdss6gi 6letenek fejtesztesi igenye, mety adottsdgok kiaknazasa es a fejtesaosek
szinergikus kapcsolatenak megteremt6se €ven 6rhet6 el. A civit kdzdsseg vdrosi identitas er6sitese
megval6sithat6 sz6mos kul0nb0z6 csoportokat tersadalmi retegeket vonz6 prcgramok, cjvil
kezdemenyezesek segits6g6vel. A varos modern jellege k0l6n6sen alkalmas az {jszen:i innovativ
programok megval6sltasera.
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A felhiv6s Zalaegerszeg kultu€lis 6s civileletehez hozzejdrul6 kezdem6nyez6seket temogat.

El6nyben reszesitend6k az ()jszeriJ, innovativ kezdemenyezesek, melyek hianyp6!6k a v6fos 6let6ben_
El6nyt 6lveznek tovabbe a kul0nbdz6 szektorok uagy egazalk'zi egyuttm0kddest Oszt6nz6
kezdem6nyez6sek, hazai, vagy nemzetkdzi partnerekkel val6 egy0ttmtlkdd6st, hSlozatosoditst er6sft6
kerelmek, tovdbbA olyan kezdemenyez6sek, melyek Osztdnzik a fiatalok bevon6s6l a vd.os 6let6be,
Iehet6seget teremtenek arra, hogy ift blelj6k meg hosszu tevon sz5mitasaikat.

Jelen felhiv6s keret6ben kiz6r6lag olyan t6mogatdsi k6relmek t6mogathat6ak, amelyek megfetelnek a fenti
c6lkitoz6snek.

'l .2. A rendelkez6sre all6 forr6s
A felhlvds meghirdetesekor a tamogat6sra rendelkez6sre all6 tervezett keretdsszeg 12 033 333 Ft.

Jelen felhlvAs forrasat az Eur6pai Szocialis Alap 6s Magyarorszdg k6lts6gvet6se tercfinanszirozesban
biztosltja.

A tamogatott €mogatesi kdrelmek vAhat6 szama: 3 - 6 db.

1.3. A tamogates h6ttere

Jelen felhivest aZEGIKON Helyi K6zdss6gi Fejlesztesi Strat6gia 2016-2020 keret6ben a ZEGIKON Hetyi
Akci6csopo.t hifdeti meg a TOP-7.1.1-16-2016-0OO22 szam(1, a HACS 6s a RFP lH k626ft l6tfej6tt
EgyuttmUkddes' Megallapodds alapjdn.

2. UGYFELSZoLGALAToK ELERHEToSEGE

Ha tovebbi informeci6kra van sz0ks6ge, forduljon bizalommal a ZEGTKON helyi
Ugyf6lszolgalathoz a 06-92-310-384 telefonszamon, ahol h6tf6l6l csiit6rtitkig 9.00 -
p6nteken 8,00 - 14.00 6reig fogadjuk hlvaset.

Szemelyes Ugyfelszolgelabt h6tf6t5l szerdAig 8,00 - 12.00 6reig biztosltunk.

Kerjuk, kdvesse figyelemmel a felhivdssal kapcsolatos kdzlem6nyeket a ZEGTKON Helyi
honlapjan, ahola HACS 0gyfelszolgelat elektronikus el6rhet6segeit is megtatdthatja!

A be6rkezeft e-mailekre egy munkanapon belul vahszolunk.

akci6csoport
15.00 6raig,

Akci6csoport
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3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVARASOK

K6rjuk, hogy a bmogatesi kerelem dsszeellitiisa soren vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniuk ktldndsen a kdvetkez6knek:

3.1 . A projeK keret6ben megval6sitand6 tev6kenys6gek

3.1 .1 . OnSll6an tamogathat6 tev6kenys6gek
A felhivAs keret6ben az al6bbi tev6kenysegek tamogathatdak 6nell6an:

a) Nagyrendezveny

b) Rendezv6ny,rendezvonysorozat

c) Egyeb kdz0ss6gi program: el6adds, klubfoglalkozds, szakkdr, trening, workshop,

3.1 .2. Ondll6an nem tamogathat6 tev6kenys6gek:

3. 1 .2. 1 . KdtelezSen megval6sitand6, 0nall6an nem temogathat6
tev6kenys6gek:

a) Nyilv6noss6g biztosit6sa- AUF c. dokumentum 10. fejezete alapj6n

b) Projekt nenedzsment

3.1.2.2. VAlasAhat6, onall6an nem t6mogathat6 tev6kenys6gek:

a) A felsorolt t6mogathat6 tev6kenysegekhez kapcsol6d6 anyag- 6s eszkdzbezerz6sek,
b) Projekt el6keszftes, teNez6s

3.2. A tdmogathat6 tev6kenys6gek allami temogatesi szempont0
besorolesa

A felhivAs kereteben t6mogathat6 tev6kenysogek a 2014-2020 prcgramozdsi id6szakE rendelt forr6sok
felhasznaldsara vonatkoz6 uni6s versenyjogi 6rtelemben veft ellami tamogalisi szabdlyokr6l sz6ld
25512014. (X. 10.) Korm. rendelet alapjen kdz6ss69i versenyjogi szempontb6l az alebbi jogclmeken, a
k6vetkez6 €mogatesi kateg6riakra vonatkoz6 el6ir6sok alapjAn val6sithat6k meg:

T6mogathatd tevekenys6g TAmogatas jogcime Tamogatesi kateg6ria

3.1.1. Pont szerinti 0n6ll6an
t6mogathat6 tev6kenys6gek

25512014. (X. 10.) Korm.
rendelet 4 S 15. helyi k0zdss6g
szeNezezes a helyi fejlesztesi
strat6giahoz kapcsol6dva

Csekdly dsszegd temogatds

3.1.2. Pont szerinti dnall6an
nem tamogathat6
tev6kenys6gek kiv6ve
projektel6keszit6s

25512014. (X. 10.) Korm.
rendelet 4 S 15.

lgazodik a f6tevekenys6g
€mogat6si kateg6riajahoz

Projekt el6k6szltes6vel
kapcsolatosan felmerul6
k0ltsegek

25512014. lX. 10.) Korm.
rendelet 4 S 15.

Csek6ly dsszeg0 temogat6s



3.3. Nem tdmogathat6 tev6kenys6gek

A fefhivas kereteben a 3.1.1. - 3.1.2. poniokban megha€rozott tevekenysegeken tUlmen6en mes
tevekenys6g nem t6mogathat6, kUldnds tekintettetaz alebbi tev6kenysegekre:

a) IOP alabbi konstrukci6i keret6ben tdmogatast nyert fejleszteseki
'loP-1.2.1-15

roP-1.2.1-16
roP-2. 1 .1-1 5

TOP-2.1.1-16
roP-2.1 .2-15
'toP-2.1.2-16

roP-4.3.1-15

IOP-4.3.1-16
TOP-5.2.1-15

TOP-5.2.1-16
TOP-5.3.1-16

roP -5.3.2-17
TOP6.1.4-15

TOP-6.'1.4-16

TOP€.3.1-15
TOP€.3.1-16

TOP€.3.2-'15

TOP-6.3.2-16

TOP€.7.1-15

TOP-6.7.1,16

TOP-6.9.1-15

TOP6.9.1-16

roP6.9.2-16
egyes agazati operativ programok aftd a kdzdss6g 6s kutt0ra, valamint a turisztika ter0let6n
temogatott fejlesztesek;

szdlEshelyf ejleszt6s;

kultur6l;s ordkseg kizar6lag 6llagmeg6vest cek6 megUjltdsa;

vall6si helyszin meg[rjltasa kizerdlag vallesi cel! hasznosftasra;

lakdsc6lra szolgal6 lak6dpUletek megUjitasa;

helyi kdzdss6g sze mara nem ebrhet6 infrastruktfra fejleszt6se;

olyan ingatlanok fejleszt€se vagy programok, amelyek a straiegieban megjelott cetcsoportok
szema.a nem letogathat6ak vagy csak egyes csoportok szemara hozz6fefhetdk;
kdzszf6ra funkci6kat elldt6 6p0let 6pit6se, funkci6jeban t6rten6 feltjitesa, korczerilsitese;
oktat6si intezm6ny funkci6jban tdrt6n6 fejlesztese;

szocielis szolgSltatias fejlesztese;

eg6szseg0gyi szolgaltatds fejlesd6se:
term6f6b vasAdas;

rendezv6ny eset6n nem veheto igenybe tamogabs
kizar6lag egy adott gazdasagi tersaseg erdekeinek 6s tem6keinek bemutaEset c6lz6
(termekbemutat6), kivetelt k6pez a helyi termekek n6pszer0sGs6t szolgat6 fendezv6ny, vatamint
politikai cel0 rendezv6nyekre.

o)

c)

d)

e)

f)

s)
n)

r)

J)

k)

m)

n)



3.4. A projekt mfszaki, szakmai tartalm6val 6s a megval6sitassal
kapcsolatos elvdr6sok

3.4.1 . Milszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elv6r6sok

3.4.1-1 Mfiszaki 6s szakmai elvAr6sok

A projekt miiszaki, szakmai tartalmenak meghatdrozasehoz az atiibbi elviirasok figyelembe v6tele
szllks6ges:

a, A fejlesztesi sordn min. I tamogathat6 tev6kenys6get kell megval6sitani.

b. Rendezv6nyek tAmogatesanak szakmai kdvetelmenyei:

1. A kedvezmenyezett kdteles a rendezveny €mej6r6l, helyszlnor6l 6s id6pontjddt sz6l6 meghlv6t 6s a
meghirdetes dokumentAci6j6t a rcndezv6ny megval6sit6si id6pontj6t meget6z6 tizedik napig az
illet6kes HACS-hoz megkuldeni, aki kdteles a honlapjen brten6 kdzz6t6tel6r6t gondoskodni.

2. Az e tevekenys6g keret6ben tamogathat6 rendezveny kdlts6gei kOzdtt kiz6r6lag azon szotgaitatasok
kdltsdgei szemolhat6ak el, amelyeknek ig€nybev&elere a rendezv6ny Etogat6i fel6 kUldn d(at a
szolgeltatast nyLijt6 nem szdmolt fel..

3. A rcndezveny meghirdet6s6nek dokument6ci6jet, valamint a rendezv6ny hetyszinet, id6pontj6t,
c6lcsoportjAt, eredmenyeit bemutat6 eml6keztet6t 6s legalebb z darab, a rendezv6nyf6bb pfogramjait
es a rendezv6nyen elhelyezett arculati elemeket bemutat6 ddtumozott fot6t a rendezveny id6ponijet
kdvet6en legkes6bb az els6 olyan kifizet6si k6relemmel egyidejfleg be kell nyttjtani, ametyben a
rendezv6nnyel kapcsolatos tetel is ebzemolasra ker0l.

4. Amennyiben a kedvezm6nyezett nem tesz eleget a dokumentAci6s k6telezetts6g6nek, a kifizet6si
kerelemnek a rcndezvenyhez tartoz6 t6telei elutasitdsra kerulnek.

Sz6mszer0sitett szakmai elvd€sok
A projekt fizikai befejez6senek id6pontjiira az al6bbi szamszer0sitett mtiszaki szakmai eredm6nyt ketl
elerni:
A megval6sit6sra ker0l6- dnall6an tdmogathat6 tev6kenys6gekhez - kapcsol6d6 szakmai elvdrasok:

Megval6sitand6 miiszaki-
szakmai eredmdny

Nagyrendezveny

Az eredm6ny leir6sa

A kedvezmenyezett 6ltal szervezett dn6ll6, a kdzdsseg tagjainak
bevon6sdval, meghaterczott alkalomb6l vagy c6lb6l (tarsadatmi,
tudomenyos, vallasi, szakmai, kulturdlis, sport, stb.) meghatarozoft helyen,
fendszeresen, vagy meghatarozott id6pontban (negyedevente, fel6vente,
6vente, stb.) megrendezett nyilv6nos, nagyldtszdmu osszejijvetel.
Minimum letszem: 100 f6lalkalom
A rendezveny id6tartama: 1 nap

A tulajdonseg
szamszeriisithet6 cel6rt6ke

Minimum l00 f5lrendezv6nynap

lgazolas m6dja Fot6dokumentaci6, rendezveny plaketja vagy sz6r6anyaga, annak
megjelen6s6t igazol6 dokument6ci6 (pl. m6diamegjelenesek), becsles vagy
kalkulSci6 a rendezv6nyen r6szt vett celcsoport l6tszemar6l vagy jelent6ti
lv, a rendezveny forgat6kdnyve
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Megval6sitand6 mtszaki-
szakmai ercdm6ny
megnevezese

Rendezv6ny, rendezv6nysorozat

Az eredmeny lei16sa A kedvezmenyezett 6ltal sze.vezett 6nall6, a kdzdsseg kgjainak
bevonesaval, meghatdrozott alkalomb6l vagy c6lb6l (tarsadalmi,

tudomenyos, szakmai, kulturelis, sport, stb.) meghatarozott helyen,
rendszeresen vagy meghatArozott id6pont(ok)ban megrendezett nyilvanos,
b6rki szdm6ra ldtogathat6 esemeny (egy- vagy tdbb egym6st kdvet6
napon), vagy esem6nysorczal (tdbb, egymast6l elkuldnUl6 napon, vagy
t6m6ban), nagyletsz6mU dsszejdvetel. Minimum l6tsz6m: 40 f6lalkalom

A tulajdonsag
szamszeriisfthetd c6l6rt6ke

lvlinimum 40 f6lrendezvenynap

l9azo16s m6dja Fot6dokumenteci6, rendezveny plak6tja vagy sz6r6anyaga, annak
megjelen6s6t igazold dokumenteci6 (pl. mediamegjelenesek), becsl6s vagy
kalkuEci6 a rendezv6nyen r6szt vett celcsoport letsz6mdf6l vagy jelenl6ti
iv, a rcndezv6ny forgat6k6nyve

lvlegval6sitand6 m0szaki-
szakmai eredmeny
megnevezese

El6ades, workshop

Az ercdmeny leiresa A kedvezm6nyezeft aftal szervezett olyan dsszejdvetel, amelyen azonos
6rdekl5d6si k6ru €sztuev6k jelennek meg abb6l a c6lb6l, hogy
meghatSrozoft temaban b6vitsek szakmai tudasukat, kicser6lj6k
tapasztalataikat. Az esemeny id6tartama alkalmank€nt minimum 60 perc_

A reszfuev6k szamAra vonatkoz6 el6ir6sok:
El6ades. el6adassorozat eseteben: minimum 20 fdlalkalom
Workshop eset6ben: minimum 15 f6/alkalom

A tulajdons6g
szemszer0sithet6 celerteke

El6adas, el6adassorozat eseteben: minimum 20 f6lalkalom
Workshop eset6ben: minimum 15 f6lalkalom

Igazolas mddja Fot6dokument6ci6, jelenl6ti iv, meghlv6, beszemol6

lvlegval6sitand6 mUszaki-
szakmai eaedm6ny

Klubfoglalkozas, szakkdr, egyeb szakmai program

Az eredmeny leirdsa A kedvezm6nyezett 6ltal szervezett foglalkozesok sorozata, hasonl6
6rdekl6d6sU szem6lyek kdzdsseg96 formeEsa celjdb6l, jellemz6en dlland6
tagseggal. Afoglalkoz6sok megval6sftesa minimum 3 h6nap, maximum 12
h6nap, havi legalabb 1 alkalommal, alkalmank6nt legabbb masfel 6ra
id6tartammal tervezhet6.

(Peldaul: ismeretterjeszt6 foglalkoztat6, tudomanyos klub, fot6klub,
valamely mesterseg, gy0jtem6ny, mr:iveszeti tev6kenys6g kdr6 szervez6d6
k0zdss6g tarsadalmi, szakmai, kulturalis, sport, stb. foglalkozSs)

A tulajdonseg
szamszer0sithet6 c616rt6ke

Alkalmankent minimum 12 fo

lgazoles m6dja Fot6dokumentaci6, jelenl6ti lv, tematika, besziimol6
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Megval6sltand6 mtlszaki-
szakmai eredmeny
megnevezese

16bor

Az eredm6ny lei€sa A kedvezmenyezett 6ltal a projekt keret6ben szeNezett benflakesos, vagy
napkdzbeni programokat tartahazd esem6ny, amety megvat6suldsi
iddta(ama minimum egymest k6vet6 3 nap, minimum napi 6 6fa
jddtartamban, lehet6leg naponta azonos r6sztuev6kket. Csak a HKFS-ben
meghat6rozott celcsoport rdszvfietevel val6suthat meg.

A tulajdons6g
szamszeriisithet6 c616.teke

Minimum 20 f6l€bor

lgazolas m6dja Fot6dokumenteci6, jelenleti iv, tabor tematika, besz6mol6

Felhlvjuk a figyelmet, hogy a m0szaki, szakmai tartarom csokkenese eset6n - a cs6kken6s mertek66l
fuggetlenul - az elszamorhat6 kortseg 6s a tdmogatds dsszege aranyosan csokkent6sre ke r az drintett
tulajdonsagt6l vagy k6pessegt6t vat6 elmarad6s aranyeban!

3.4.1.2. Es6lyegyenl6s6g 6s kornyezetv6delmi szempontok
6rv6nyesit6s6vel kapcsolatos elv6r6sok
,A hodzont6lis cel megval6sltesa, valamini a megval6sitas ercdm6nyessegenek nyomon k6vet6se

erdek6ben v6gzeft tev6kenys6g kdvetkezteben felmerolt k6lts6g ebzamorhat6. A kiemelt c6rok 6s a
kdrnyezetv6delmi, es6lyegyent6segi 6s a n6k 6s ferfiak egyent6s6g6t biztosit6 kdvetetm6nyek reszbtes
ismertet6se megtablhat6 az A0HF 12. fejezet6ben.

A projekt tervez6se 6s megval6sit6sa soran k6rjuk, vegye figyelembe, hogy a projektben jetrehozoft
eredm6nyeknek meg kellfelelnitik az alabbi elvdr6soknak is:

. Az eur6pai uni6s forrasb6l t6mogatott projektek kedvezm6nyezettje kdteles a prcjektre
vonatkozd kdrnyezetuedelmi 6s es6lyegyent6s6gi jogszabalyokat betartani, a projekt 6ttal
erintett teroleten a v€dett termeszeti 6s kulturatis 6t16keket meg6rizni, a fenn6 6 vagy a
beruhSzas sodn keletkezett kornyezetikdrt 6s az es6tyegyenl6s6g szempontj6b6tjogszab6tyba
ntkdz6 nem-megfelel6seget legk6s6bb a projeK megval6sit6sa soran megszilntetni.

. A fejleszteshez kapcsot6d6 nyilvenos esem6nyeken, kommunikaci6jaban 6s viselked6s6ben a
tamogatast ig6nyl6 es6tytudatossagot fejez kii nem kdzveflt szegreg6ci6t, csOkkenti a
csoportokra vonatkoz6 megl6v6 el6lteleteket.

3.4.1 .3. Egy6b elv6r6sok

A 300 milli6 Ft teljes elszamothat6 k6lts6g atatti projektek eset6n nem kdtelez6 a kdlts6g-haszon
elemzes elv69z6se, etegend6 a prcjekt penzugyi fennhrthat6seg6nak bemutatasa a megatapozo
dokumentumban_

3.4.2. M6rfdldkdvek tervez6s6vel kapcsolatos elvarasok
A projekt megval6sitesa soran bgatdbb 3 m6rfdtdkdvet szUks6ges tervezni, tegfeljebb 4 merf6tdk6
tervezhet6. Az utols6 m6rfdtdkdvet a projekt fizikai befejezes6nek v6rhat6 id6pontj6ra sz0kseges
megeryeznt.
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Az egyes med6hk6vekkel kapcsolatos elvardsok a k6vetkez6k:

1. Projekt el6k6szit6se
A megval6sitis els6 m6rf6ldkdve a projeK el6k6szftesi dokument6ci6 teljes kdrd tetjesitese.

2. Megval6si6s
A ,soff beavatkoz6sok eset6ben minimum 6 havonta betervezett merfdldkdvekket szUkseges jelenteni az
el6rehaladast.
Benytjtand6 dokumentlmok fot6dokumenbci6, teljesit6s igazolasok, stb., a ,,soft', tevekenys6gek
eset6ben egy6b relevans dokumentumok (pt. tematika, jelent6ti iv, besz6mol6, stb.).

3. Projekbares
A teljes projekt fizikai befejez6s6t is szukseges 0n6ll6 m6rfdtdk6k6nt beteNeznj.
Benyijtand6 dokumentumok: fot6dokumentSci6, teljeslt6s igazojasok, egy6b projekzdr6st igazot6
dokumentumok (pl. kifizet6st igazol6 bankkivonatok, stb.), zdr6 kifizet6s; ig6nyt6s.
A merfoldkdvek d6tum6nak tervezese soren kerjuk, vegye figyetembe, hogy a 272t2014. (Xt.s.) Korm.
endelet 90. S-a alapjan az iranyit6 hatdseg jogosutt a tdmogat6i okirattdl eld ni, vagy a szez6des
felbontasat kezdemdnyezni, ha
a) a t6mogat6i okirat megkoteset6l szdmltott tizenket h6napon betijt a t6mogatott tev6kenys6g nem
kezd6dik meg 6s a megval6sitds 6rdek6ben harmadik f6tt6t megvdsaroland6 szolgeltatasokat, drukat,
epitesimunkakat legalebb azok tervezett dssz6rtdk6nek 507o-6t el6f6 m6rt6kben - esefleges kdzbeszez6si
kotelezettsegenek teljesitese melleft - nem rendeli meg, vagy az erre idnyut6 szeE6d6st harmadik f6 el
nem k6ti meg, vagy
b) a tSmogat6i okirat megkdt6s6t6l szamitott tizenk6t h6napon beltit a tdmogates igenybevebldt a
kedvezm6nyezett drdekkdr6ben felmerolt okb6t nem kezdem6nyezi, kifizet6si igenytes benytjtdsiival a
megitelt tiimogates bgalebb 1o%-enak felhaszndl6sat nem jgazolja 6s k6sedelm6t ezen id6 atatt irasban
sem menti ki.

Az egyes m6rf6ldkdvek kdz6tti id6 nem haladhatja meg a 6 h6napot.

A kedvezmenyezett a tiimogat6i okiratban foglalt utemez6s szerinti merfdldkovek et6res6t kdvet6 tizendt
napon belill kdteles id6k6zi kifizetesi igenyt6sben beszemotni a projekt keret6ben felmerult 6s etszamolni
klvent kdlts6gekr6l, a projekt p6nzugyi el6rehaladaser6t, vatamint a kifizetesi ig6nyt6s reszekent benynjtott
szakmai besz6mol6 kereteben a m0szaki-szakmai el6rehaladesenak bemutatdsaval a oroiekt
eredmenyess69616l, valam jnt hat6konys69ii16l.

3.4.3. A projekt szakmai megval6sitasa sor6n a kozbeszerzesi
kotelezetts6gre vonatkoz6 elverasok

Jelen felhlv6s eset6ben nem rebvens.

3.4.4. A projekt szakmai megval6sitasaval kapcsolatos egy6b elv6r6sok

Jelen felhlvSs eseteben nem rebvans.

3.5. Aprojekv6grehajt6s id6tartama

3.5.1. A projekt megkezd6se
Temogatas a helyi 6mogat6sj kerelem benyujtdsdt megel6z6en megkezdeft projekthez nem ig6nyelhet6.
A projekt megval6sftasat a helyi temogat6si kerelem benyijtesat kitvet6 napon a timogatest i96nyt6 saj6t
felei6ss696re megkezdheti, de a projekt megkezd6se nincs befolydssal a hetyi tdmogatasi k6relem
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ert6kelesere 6s nem jelent er6nyt annak elbirdldsa sor6n, toviibba nem garantelja az igenyet tamogat6s
elnyef6s6t.

A t6mogatott projekt megkezdetts€gdre vonatkoz6 reszletes szabdlyozdst az A0HF S.fejezt6nek 6.f.
alpontja tartalmazza.

Ha a tdmogatest ig6nyl6 a Emogat6sj dont6s k6zhezveteEt meget6z6en kdzbeszez6si eljarast folytat le,
kdteles a 2014-2020 programozesi id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokb6l sz6rmaz6 tdmogatasok
felhasznalasanak fendj'ar6l sz6lo 27212014. (xI.5.) Korm. rendelet xvl. fejezet6nek rcndelkezesei szerint
elj6mi.

3.5.2. A projekt v6grehajtds6ra rendelkez6sre al16 id6tartam
A pmjekt fizikai befejez6sere a projekt megkezdeset, vagyamennyiben a prcjeld a t6mogat6iokirat hat6tyba
lepes6ig nem kezd6dtjft meg, a tamogat6i okirat hat6jyba l6p6s6t k6vet6en tegfeljebb 16 h6nap 6tl
|endelkezesre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keret6ben tamogatott vatamennyi tev6kenys6g a
temogat6i okiratban meghatdrczottak sze nt, a helyi fethiv6sban meghaterozott felt6telek melett teljesutt.
A projekt fizikai befejezes napj6nak a projekt utolsd tdmogatoft tevekenysege fizikai teljesitesenek a napja
min6sul.

A tamogatoft tev6kenysegtipusok fizikai teljesiteftseg6re vonatkoz6 reszletes szabelvoz6st az A0Hf A.
fejezetenek 6.2. alpontj a taftalmaz2a.

Atamogatest ig6nyl6 projekttel kapcsolatos p6nzugyi elszamojdsa (26.6 kifizet6si ig6nyl6s) beny0jtdsanak
v6gs6 hatdrideje a tdmogat6i okiratban rdgzitett d6tum.

A zar6 kifizet6si igenyl6s beny'ijtas6nak hatarideje az utots6 m6rfdldk6 el6r6s6t k6vet6en: 60 nap.

Allamitamogatas flpusd et6teg eseten bgk6s6bb az et6tegfoly6sit6st kdvet6 harom 6ven berut a nv0itott
Emogatassal el kell sz6molni.

3.6. ProjeKekkel kapcsolatos egy6b elv6r6sok

3.6.1 . A projekt teruleti korletozasa

T6mogatas kiz6f6lag a ZEGIKON HACS tH Attat etfogadott HKFS,eben rdgziteft fdtdrajzi terubtet
(akci6terulet) magaba foglal6 telepilFsen sz6kheltyet vagy tetepheltyel rendelkez6 szeNezet eftat, az
akci6terUleten 616 c6lcsoportok szAmera megval6sltoft fejtesztesekhez vehet6 ig6nybe.

3.6.2. A fejleszt6ssel 6rintett ingatlanra vonatkoz6 felt6telek
Jelen felhivis eset6ben nem relevans_

3. 7. Indikdtorok, adatszolg6ltates

3.7.1- Indikritorok
Jelen helyifelhivas kereteben az Top-ban 6s azEGtKoN HAcs tH dltaletfogadott HKFs-eben fogtattaknak
megfelel6en a kedvezmdnyezeft az aldbbi indikatoff6l kdtetes adatot szoEeltatni 6s projektszintr:l c6l6fteket
teljeslteni:
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Indikator neve AIap
M6rt6k-
egys6g

Tipusal C6l6rt6k'? Azonosit6

A ko.menyzati, dnkormiinyzati,
ill. tersadalmj partnefek vagy
nem dnkorm6nyzati
szervezetek altala HFS
keret6ben tervezett 6s
vegrehajtott prcgramok szema

ESZA oo
OP

kimeneti
PA23

Felhivjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokb6l
szdrmaz6 tdmogabsok felhasznalasanak rcndje.6l sz6l6 27212014. (XL5.) Korm. rendetet 88. S-a atapjan
a kedvezmdnyezett kiz6dlag a t6mogates arenyos csOkkent6se mellett jogosult csdkkenteni az indikdtor
c6l6rteket a t6mogat6i okiratban.

Amennyiben egy indikeiof nem 6ri el a paojektre a €mogat6i okiaatban/ meghaterozott 6rt6k 75%-et, a
tamogates csdkkentesre kerul, illetve a kedvezm6nyezett - a vis maiof eset6t kiv6ve -a lamogates aftinyos
resz6t, a rendeletben meghatarozotiak szerint kdteles visszafizetni. A Kofmdnyrendetet 88. S (1)-(4) szerinti
szankci6 nem alkalmazand6 szakpolitikai mutat6k 6s az OP-ercdm6ny-indikatorok eset6ben.

A felevans TOP indikatolvallaEsok csak akkoa fogadhat6ak el, amennyiben azok az indikdtorok
szdmltasdhoz haszn6land6, az irdnyit6 habseg eltal meghaterozoft kdtetez6 m6dszertan alapjen keru|tek
meghat6rozesra. A.z indikdtor adatlapok az alebhi linkr6l 6rhet6k e]:
https://www.oalvazat.qov. hu/node/57573

Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikator egyben a felhtvas 3.4. fejezete szerinti m0szaki,
szakmai tartalom resz6t k6pezi, a tdmogat6i okiratban szerepl6 tetu6rt6k csdkkenese esetdn a mLiszaki,
szakmai tadalom csdkkenesdre vonatkoz6, a272/2014. (X|.5.) Ko|m. rendelet 1. mellekletenek 65.4 pont
c) alpontjeban r6szletezett szabelyoz5st alkalmazzuk.

3.7.2. Szakpolitikai mutat6k

Jelen felhives eseteben nem relevans.

3.7.3 Egy6ni szintii adatgyiijt6s ESZA forr6sb6l megval6sul6 felhiv6sok
eseten

A HKFS megval6sitesa keret6ben a tamogatiist igenyldnek a poekt keret6ben az Eur6pai Szocielis Atapr6l
sz6l6 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mell6klet6ben foglalt kozds kimeneti 6s eredm6nymutat6k el6e itesa
6rdek6ben a rendeletben meghatSrozottak szerint adatot kell szolgaltatnia a bevont c6lcsopod tagjair6l. Az
adatgylljt6si kdtelezefts6g a program azon r6szfuev6he vonatkoz6an ell fenn, akiknek kdzvetlenil kedvez
a beavatkozas, azonosithatdk, jellemz6ik lek6rdezhet6k. 6s akik szemara egyedi kiadasok kUtdnithetdk el.
Az adatgyiljt6s kereteben a resztvev5kkel a projektbe val6 belep6skor, valamint a projektb6tval6 kil6p6skor
k6rd6ivet kellszuks6ges kitdltetni, majd a megadott adatokataz EPTK feluleten kell a kedvezmenyezettnek.
illetve megbizottj6nak Kjgziteni. A kedvezm6nyezett ezzel kapcsolatos teend6it 6s felet6ss6g6t az
adatfeldolgozasi szeE6d6s fdgziii, amelyet az lranyit6 Hat6seg a tamogat6i okiEttal egyidejUleg kdi meg
a kedvezm6nyezettel. Az adatfeldolgozasi szerz6d6s 6s a k6rd6ivek megtekinthet6ek a
https://www palyazat. gov.hu/doc/4404 oldalon.

'z 
Amely ind ikAtor esel6ben az oszlopban edek kernlt rd9zil6sre, azt tamogatdsi kerelmenkent az elvart kdletez6 minimrttis vatlalas
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Egy6b adatszolg6ltatds k6.ebe tartoz6 mutatdk belep6
ferfi

bel6p6
n6

ki16p6

fefi
ki16p6

no

A r6sztvev6kres vonatkoz6 kiiziis kimeneti
mutat6k a kOvetkez6k:

munkanelk0liek, beleertve a tad6s munkanelkulieket
is

tari6s munkanelkiiliek

inaKlv szemelyek

okbtesban vagy kepz6sben f6szt nem vev6 inaktiv
szem6lyek

foglalkoztatottak, bele6rtve az 6nfoglalkoztat6kat

25 6ven aluliak

54 6ven feluliek

54 even feluli, munkan6lk0li - bele6rtve a tart6san
munkanelkulieket -, vagy oktatasban vagy
k6pz6sben nem 6szt vev6 inaktiv resztvev6k

alapfokf (ISCED 1) vagy als6 kdz6pfoku (ISCED 2)
vegzetts6ggel rendelkez6 szem6lyek

fels6 kdz6pfoki (ISCED 3) vagy posztszekunder
(ISCED 4) v6gzetts6ggel rendelkez6 szemelyek

fels6fok0 (ISCED 5+) v6gzettseggel rendelkez6
szem6lyek

munkan6lkUli heztartasban 616 resztvev6k

munkan6lk0li hSztadasban 6ld, gyermekeket eltart6
reszfuev6k

egyetlen feln6ttb6l dll6 h6ztartasban 616,

gyermekeket eltart6 resztvev6k

migrensok, kolfdldi hatter0 szem6lyek, kisebbsegek
(beleertve a marginaliza16dott kdzdssegeket, p6ld6ul
a rom6kat)

fogyat6kossaggal el6 resztuev6k

egy6b h6tninyos helyzetli szem6lyek

hajlektalan vagy lakhatdsi probl6mdval kiizd6
szem6lyek

videki teralleteken 6l6k
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Egy6b adatszolgSltat6s kdr6be tartozd mttatok bel6p6
f6rti

be]6p6
n6

k'16p6

f6rfi
ki16p6

no

A szervezetekre vonatkoz6 kiiz6s kimeneti
mutat6k a k6vetkez6k:

a szocielis partnerek vagy nem komenfzati
szervezetek 6ltal teljesen vagy reszben vegrchajtott
poektek szema

a n6k foglalkozabsban val6 fenntarthat6 r6szv6tel6t
6s ervenyes0lesi lehet6s6geit fokoz6 projektek
szdma

a kdzigazgatasi szervekae vagy kdzszolgdltatSsokra
i.enyul6 projektek szema nemzeti, regionStis es helyi
szinten

a tdmogatott mikro-, kis- 6s kdzepvdllalkoz6sok
szdma (bele6rtve a szovetkezeti v6llalkozasokat 6s a
szocidlis gazdasdgban mUkdd6 v6 atkozdsokat).

A r6sztvev6kre vonatkoz6 kiizveilen kitztis
eredmi6nymutat6k a kitvetkez6k:

inaktfv r6sztvev6k, akik a program elhagyasanak
jd6pontjeban munkat keresnek

a program eihagyasenak id6pongeban
oktatdsban/kepzesben reszt vev6k

a prcgram elhagyasdnak id6pontjeban kepeslt6st
szez6 r6sztvev6k

a progiam elhagydsanak iddpontjaban
foglalkoztatesban - be,e6rtve az 6nfogtatkoztatest -
lev6 a6sztvev6k

fogyatekoss6ggal el6 r6sztvev6k, akik a program
elhagydsanak id6pontj6ban munk6t keresnek,
oktausban/k6pz6sben vesznek f6szt, k6pesit6st
szereznek, foglalkoztatasban - beledrtve az
dnfoglalkoztatast - vannak

A r6sztvev6kre vonatkoz6 hosszabb t6vrl k(jziis
eredm6nymutat6k:

a program elhagyasa utdni hat h6napon betitl
foglalkoztatdsban - beleertve az dnfoglatkoztat6st -
lev6 r6sztvev6k

a program elhagydsa utan hat h6napon bel0l jobb
munkaed-piaci lehet6segekkel rendetkez6
resztvev6k

17
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Egyeb adatszolgdltatiis kor6be tartozo mutatdk bel6p6
ferfi

bel6p6
no

kil6p6
f6rfi

kil6p6
no

54 6ven felUli resztuevdk, akik a program elhagyesa
utdn hat h6napon belulfoglalkoztat6sban - bele6rtve
az dnfoglalkoztatast - vannak

fogyat6koss6ggal 616 r6sztvev6k, akik a program

elhagydsa utan hat hdnapon belul foglalkozbtesban

- bele6rtve az dnfoglalkoztat6si - vannak

3. 8. Fenntartdsi kotelezetts6g

Jelen felhivas eset6ben nem relevens

3.9. Biztosit6kok kdre

A biztositeknyUjtasi k6telezetts€grc vonatkoz6 r6szletes szabelyozast az A0HF 6. pontja tartalmazza_

3.10. Oner6

A tamogatast igenybnek legaEbb a projekt dsszkdltseg6nek az ig6nyelt tamogatasj dsszeggel csdkkentett
r€szet kitev6 dner6vel kell rendelkeznie. Az dner6 saj6t for€sb6l 6s az d amh6ztar6s akendszereib6l
szermaz6 egyeb Emogatasb6l ellhat-

Sajet fornisnak a kedvezmenyezett dltal a projekthez ig6nybeveft a ami tdmogat6st, valamint az Eur6pai
Uni6 int6zm6nyei, ugynitks6gei, kdzds vallalkozSsai vagy mes szervei Sltat kdzpontilag kezett, a tagellam
ellen6rz6se ah sem kdzvetlen0l, sem kozvetve nem tartoz6 uni6s finansziroz6st nem taftalmaz6 foffes
min6sUl.

A tamogatest igdnyl6nek a projeK nem elszamolhat6 kdlts6geit 6ner6b6t szuksdges fedeznie_

4. A HELYI TAMOGATASI KERELMEK BENYUJTASANAK
FELTETELEI

4.1 . T6mogat6st igenyl5k kOre

Jelen felhlvasra tdmogakisi kerelmet ny[jthatnak be:

a) egyesulet, szovetseg (GFO 515, 516, 517, 519, 521, 525, 526, E2B,529)1
b) alapitv6ny {GFO 563. 565. 569):

Jelen felhlves kereteben a tiimogabsi kerelem benyfjtase.a konzorciumi formaban nincs lehet6s6g.

Egy bmogatast igenyld a felhlves kereteben csak egy tSmogat6si kerelem vonatkoz6s6ban r6szesrilhet
tamogatasban.

4.2. T5mogat6sban nem r6szesithetdk kdre
AzAUHF-ben szerepl6 KizAr6 okoklist jiint0l, az ahbbiszempontok szerint nem ny[jthat6 t6mogatas azon
tdmogalSst igenyl6 resz6.e:...

a) azon szervezet r6szere, amely az Eur6pai Bizottsdg eur6pai uni6s versenyjogi 6delemben vett
6llami t6mogat6s visszafizetes6re kdtelez6 Magyarorszegnak cimzett hat6.ozatdnak nem tett
elegeq
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b) olyan felt6tellel, amely az eu.6pai uni6s jog megsertes6t eredmenyezi.
Az AUHF 

'Kizdl6 okok listdja" c. rdszben felsorottakon t0t, az alebbi szempontok szerint nem ltethet6 meg
tamogat6s azon €mogatesi k6relemre:

a) amely nem illeszkedik a vonatkozd HKFS-hez;

b) amelynek tartalma a Felhtvasban megfogatmazott cetokkal nincs dsszhangban;

c) amelyben a meghatarozott tevekenysdgek (6pit6si, beruh6z6si, fejteszt6si etemek) tegk6s6bb az
els6 beruhAzAsi elem.e vonatkoz6 tamogatdsi igeny beny0jtjs6ig nem illeszkednek az erintett
telepul6s hat6lyos telep0lesrendez6si eszkdzeihez_

d) Amely azon tevekenysdg megval6sitasara ir6nyul, amely korabban az albmhdztartas
alrendszereib6l, vagy a Struktur6Us Alapokb6l a temogatasi kerelemben tervezett tevekenys6g
megval6slt6sdra vonatkoz6an €mogatiisban r6szes0lt 6s annak kdtelezd fenntartasj id6szaka
meg nem jed Ie. Ez al6l kiveteft k6pez, ha a jelen Fethivesra beny0jtand6 fejteszt6si ig6ny a
korabban fejleszteft tevekenyseg min6s6gi fejtesztes6re irenyut a korabbi projekt eredmenyeinek
fenntartesaval. A kordbbi konstrukci6k bemutat6s6t 6s a jelen fejlesztest6l val6 tehatarolasat a
megalapoz6 dokumentumban vagy a projekt adaflapon sz0ks6ges bemutatni.

A csekely dsszegt temogates kateg6da alkalmaz1sa eset6n:

a) a halaszati 6s akvakultdra-termekek piac6nak ktizos szervez6s6r6t, az 11B4I2OO61EK es az
1224l2o09lEKtafiecsi rcndelet m6dosttas6r6t, vatamint a io4l2oootEKtandcsi rcndetet hatatyon kiv0l
helyezes6r6l sz6l6, 2013. december '11-i 1379l20j3tEu eur6pai parlamenti 6s tandcsi rendeletben
meghatArozott akvakultira-termekek temel6s6hez, feldotgozasehoz 6s 6rt6kesit6s6hez nyijtott
tamogatas,

b) els6dleges mez6gazdasagi termel6shez ny[jtott temogates,

c) azon tamogatest igenyt6 r6sz6re, amety azt mez6gazdasegi term6kek fetdolgozasahoz vagy
forgalmaz6sdhoz hasznalja fel, amennyiben

i. a t6mogates 6sszege az els6dteges termet6kt6l beszerzett vagy 6rintett vatbtkozirsok dttal
forgalmazott ilyen term6kek era vagy mennyisdge atapj.in kerul rdgzit6sre, vagy

ii. a tamogatds az els6dleges termel6knek tdrt6n6 tetjes vagy r6szleges tovebbtust6l fogg,

d) exporttal kapcsolatos tevekenyseghez, ha az az expoieft mennyis6gekhez, 6rt6kestt6si h:ildzat
kialakitasdhoz 6s mfikddtet6s6hez vagy az exporttev6kenys6ggel dsszefogg6sben fetmer016 egy6b
foly6 kiaddsokhoz kdzvetlenut kapcsol6dik,

e) ha azt import aru helyett hazai 5ru hasznetabt6t teszik fitgg6v6,

f) olyan feltetellel, amely az eur6pai uni6sjog me9seft6s6t eredm6nyezi,

g) a kdziti kereskedermi 6rufuvarozest ellenszorg6ltabs fejeben t6rt6n6 v€gz6 veflarkoz6sok sz.imdra
nyUjtott temoga€s teherszelli6 jerm0vek megvasart6s6ra.
Hitel vagy kezess6gvellal6s formdjeban nyojtott tdmogatas eseten nem lehet kedvezm6nyezett az a
v6llalkozds, amelyet ko ektfv fizeteskeptelensegi etjdrds a|a vontak vagy hitelez6i keretemre ko ektiv
fzeteskeptelensegi elj6rds aE tenne vonhat6, vatamjnt az a nagyv6 atkozas, amely B-
hitelminOslt6snek megfelel6 helyzetnel rosszabb helyzetben van.

4.3. A tamogat6si k6relem benyfjtasanak hat6rideje 6s m6dja

A 272!2014. (X1.5.) Korm. rendelet 72lA S (2) pontja atapj6n a tamogatast igenyt6 a temogatdst a hetyi
tamogatdsi kerelm6nek a HACS-hoz tdrten6 benynjrisdval igenyelheti. A helyi amogatdsi k6relmek
benyljtas6nak hat6ridejet 6s m6dj6tjelen fethiv6s 4.3.1. fejezete tartatmazza.
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427212014. (X1.5.) Kolm. rendelet 72lB S (1) a) pontja atapjdn a t6mogatdst ig6nyt6 a HACS t6mogat6sra
ifanyuld dontesi javaslatdnak kdzl6s6t6l sz6mitoft haminc napon belul tamogat6si k6retmet az lr6nyit6
Hat6s6g eltal el6irt egys6ges informatikai rendszerben rdgzitijogosultsdgi ellen6rz6s (v6gs6 ellen6zes)
c6fj6b6l. A tdmogatasi kerelmek benyujtdsanak rendjet jelen fethiv6s 4.3.2. fdtezete laftalmazza.

4.3.'1 . A helyi t6mogat5si k6relem HACS-hoz t6rt6n6 benyfjt6s6nak
hatarideje 6s m6dja

Jelen helyifelhlves kereteben a helyitemogatesi kerelmek beny[jtasAra 2019. 6v 03. h6 01. napt6t2019.
6v 05. h6 31. napig van lehet6seg.

Ezen id6szak alatt az aEbbi 6rt6kel6si hatdrnapokig beny[jtasra kertitt hetyi tamogatdsi keretmek kerulnek
egyuftesen elbirdlesra:

2019. 6v 03. h6 31. nap

2019. 6v 04. h6 30. nap

2019. 6v 05. h6 31. nap

A helyi tamoga6si kerelmet 1 elektronikus adathordoz6n (doc, xts, pdf-fdjt formatumban, kizer6tag
CD/DVD lemezen), valamint az alairasokkal efietott dokumentumokat (hetyi temogatisi k6retem
adatlap, nyilalkozatok) 1 eredeti papir alapi pdtdenyban nyiitja be, zert csomagotdsban postaj
k0ldem6nyk6nt, vagy szemelyesen a ZEGIKON Hetyi Akci6csopod atebbi cimere

8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos rit 47-51.

4.3.2. A tamogat6si k6relmek lH-hoz tdrten6 beny0jtesa v6gs6 ellen6zSsre

Felhivjuk a figyelmet, hogy a HACS 5ltal tamogausE javasolt hetyi t6moga€si keretmek irenyit6
hat6saghoz tdrt6n6 benyljtasa elektrcnikus kit6tt6 progEmon keresztul tdrt6nik.

A tamogatasi k6relmet a HACS t6mogat6sra irdnyuld diintesi javaslat6nak kdzl6s6t6l sz6mitott 30 napon
belul kellfeltdlteni.

Az elektronikus kitdtt6 programon keresztUl beny0jtand6 t6mogatesi k6.etem 6s a HBB ettal binilt helyi
t6mogatesi kerelem azonos pontjaihoz kifejtett tartalom nem t6rhet et. A k6t k6felem azonossagat az
lr6nyft6 Hat6sag a v6gsd ellen6z6s kere€ben e en6zi. Amennyiben az azonosseg nem A fenn, a
temogat6si korelem az lH 6ltal elutasitdsra ker0l.

A kit6lt6 programban v6glegesitett tdmogatasi kerebmhez a helyi felhtv6s 6. pontjaban leirt m6don kell
csatolni a k6relem elektronikus benyUjtasdt hitetesit6, c6gszeriien aldlrt nyilatkozatot isl Az elektronikus
k6relem beny[jtAsa sor6n generel6d6 nyilatkozat papi.alapt p6ld6nydt- ha azt nem min6siteftelektronikus
al6lrdssal3 lStak el - postai iton is be ke nytjtani az etekhonikus beny[jtast kdvet6en tegkes6bb az
elektrcnjkus benytjtest kdvet6 3 napon bel0l zert csomagolasban, postai ajanbtt kUldemenyk6nt vagy

3 Min6sitett elektronikus al6lras: olyan - fokozott b'zlonsag! - elektronikus abir6s, ametyet d alatro biztonsagos atak6stetrehoz6
eszkozzel hozott l6tre, es amelynek hitetestt6se c€tjAb6t min6sitelt taftls vanlt bocs6tottak ki.
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expressz postai szolgeltates4/fut6rposta-szotgettatdss (garantdlt k6zbesitesi idej0 betfdldi postai
szolgdltates) igenybev6tel6vel a kdvetkez6 cimre:

Magyar Allamkincst6r Megyei
Igazqat6saga Cime Levelez6si cime

Zala l\4egyei lgazgat6sAg 8900 Zalaegerszeg, Dlsz €.7. 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 181

K6iiik, hogy a kiildem6nyen i6l lethat6an tiintesse fet a fethivas k6dszemat, a temogatest ig6nyt6
nev6t 6s cim6i!

4.4. Kivdlaszt6si elj6rasrend 6s kivdlaszt6si krit6riumok

Jelen helyi felhivds keret6ben tAmogatasban r6szes0lhetnek azon projektek, ametyek megfeletnek a
vonatkoz6 jogszabalyi felteteleknek, a helyi fethivasban 6s mellekteteiben foglatt krit6riumoknak, valamint
a jelen fejezetben felsorolt kivelasztasi k.jt6riumoknak.

4.4.1. A HACS-hoz benydjtott helyi tamogatasi k6retmek kivatasztasanak
elj6rAsrendje

A helyi. felhivasra be6-rkez6 helyi tSmogatdsi k6retmek a 272t2O14. (X1.5.) Korm_ rendelet atapjan
kozdssegvez6relt helyi fejlesztds kivdlasztdsi eljerasrend atapjen keri nek kivdtasztasra_

A helyi tamogatasi k6relmek elbir6lSsa szakaszos.

A Helyi Bidl6 Bizoftseg (a bvabbiakban: HBB) a kerelemre vonatkoz6 t6mogatd vagy elutasito javastatot
a k6relmek-jelen felhivdsban el6irt 6rt6kelesj szempontoknak vat6 megfeleles szerinti- sorrendje alapjen
tesz.

f,2 eljeras soren a 2722014. (X|.5. ) Kom. rendelet szabalyai szerint tehetds6g van h i6nyp6fliisra.

Pa eleras softn a27212014. (X|.5) Korm. rendelet szab6lyai szerint lehet6s6g van sz6beti egyeztet6src.

Az eljdras soran a 27212014. (X1.5) Korm. .endelet szab6lyai szerjnt lehet6s6g van tisztdz6 kerd6sek
felt6tel6re.

A HACS a helyi €mogatesi k6relmekf6t val6 dontes megalapozaseE Helyi Bird16 Bjzottsagot hlv 6ssze.

Az efj6rasrendre vonatkoz6 toviibbi infom6ci6k az AUHF 3. fejezeteben (A bmogatesj k'retnek
benytlesAn a k 6s elbi t6bse na k n6dja) |alalhat6ak

'A postai szolgSltatasokntl sztl6 2012. evi cLtX. tt'veny (a lovabbiakban Posta tv.) 2. S 9. ponijaban fogtatrak szennt expressz posiai
s,zolsallal s az az id69"€nt6lt szol96lalds. metynek kerc€ben a posrai szotgeliat6 am valal koretezetsegei, h;gy a bostai
kiildemenyt belidlddn legkes6bb a felv6leh kdvetd munkanapon, Eu!6paiUni6 hgelbmaiba ciroett kntdemeny es;teben te!)t<ejouu a
felvelelt k0vel6 hamadik munkanapon, egyeb nemzetkozi viszonylait kolde;€ny eseieben legkes6bb a fetvetet kdvet6 olddik
munranapon kezbesiti, es emertet az al6bbi a)-t pontban toglatt rijbbtetszotgalaresok kdzot tegatjbb esyet tetjesn:

a) nyomon k0vethel6 kezeEsi

e) kizer6lag a kurdemeny ctmzedjekent megjelolt szenety kezehez tddend kezbestt€s:
0 a kiildemeny.ek a felad6 lak6hety€n, rad6zkod6si hetyen, sz6khetyen, letephety€n vagy fi6ktebpen taiftenO fereteb.

5A Posta lv- 2. S 15- ldqabar ioglallak szeint futaaosta-szolgaltates: oryan - a kiirdemeny felveteEr6t szamfton tegfetjebb 24 ofan
belol teljes{tend6 _ iddgaiantalt posta i szols aftat6s, amerynek keret€ben a postai *orga|tad afia v6 at kotelezettseg;1 rrogy a postai
knldemenv ie|vere|et ve9z0 szemelv a posiai k0rdemenvt a kezbesites megkisedes€ii megszakilas n6rk0t szem€ty;s fer0iietete
alatt tadja oly mddon, hogy a ielad6 ez alat bamety id6pontban re.detkezhessen a ,ostai kiitdemeny cimzege;k vagy ;imenek a
me9v"lloztat6sa.6l, €s sikerrelen s@metves k€zbesftes eseten meglehese a szukseges inr6zkedes;ke!. Fethivjuk figi;h€r, hogy
amennviben postafi6k cimre kel bekntdeni a iemogatesi ke,ehet, akkor turaDostai szotgatatl5s - a posra t6ry6;y .daekez6sei'
alapj6n - nem vehet6 iqenybe
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4.4.2. A helyi tamogatasi k6relmek HACS 6ltal ellen6rzend6 kiv6laszt6si
krit6riumai

'1. HACS ,ltal a helyi timogatasi k6relem vonatkozaseban ellen6rzend6 nem hienyp6tottathat6
jogosulGegi krit6riumok

a) a helyi temogat6si kerclem benyujtesa a hetyi fethivas 4.3 pontjeban megjetdtt hatd d6n betatt
tdrt6nt;

b) a tAmogatAst igenyl6 ajelen helyi fethiv6sba n meghatdrozott lehets6ges tdmogat6st igenyl6 kdrbe
tartozik;

c) a benynjbtt helyi t6moga6si kerelem peldenysz6ma megfetet a helyi felhlves 4.3 pontjdban
megadott p6lddnysz6mnak;

d) a helyi temogatisi k6relmet a megadott formanyomtatvanyon, magyar nyelven ny[jtottik be.

Amennyiben a fenti nem hi6nyp6tottathat6jogosultsdgi kit6riumoknak a hetyitdmogat6si k€relem nem fetet
meg, akkor hiSnyp6tl6si felhives n6lk0l elutasitasra kerUl.

2. HACS {ltal a helyi €mogabsi k6rctem vonatkoz6saban ellen6rzend6 hi6nyp6tottathat6
iogosultsagi szempontok

a) a beny0jtott helyitemogatesi k6relem formanyomtatudny6nak minden ponletjeten hetyifethtv6s,
valamint az AUHF-ben megadott szempontok szerint hianytalanul kitoltdttek;

a) a hi6nyp6tolhat6, kdtelez6en csatoland6 me ekletek beny0jt6sra ker0ttek;

b) a helyi tdmogat5si kerelem 6s a 6mogat6st ig6nyt6 nem tartozik a jelen helyi felhivas 4.2.
Temogatasban nem r6szesithet6k kdre fejezetben foglaltak kdz6;

c) az alSiresok hitelessege;

d) a megval6sul6s helye szerinti jogosultseg;

e) a fejleszt6s dsszkdlts6ge 6s a tdmogatas med6ke megfetet a jelen felhivesban szerept6
felt6teleknek:

0 a fejleszt6s megval6sitiasdnak id6iartama a felhivesban megadott id6intervallum maximuman
beliil van;

g) a jelen felhlvdsban rogzltett minimetisan kdtelez6 etvii€sainak, szakmai felt6teleinek teljestl6se

h) a helyi t6mogatdsi k6relem 6rgy6t kepez6 fejtesztesre a tdmogatest ig6nyt6 mes forrasb6t nem
igenyet temogatest;

i) a t6mogatest ig6nyl6 eltal a CLLD kefet6ben elnyerhet6 ttmogatds arEnya nem hatadja meg a
HKFS-ben rendelkez6sre ell6 fejtesztesi keret 40%-iit;

j) a papir alapon 6s elektronikusan beny(jtott dokumentumok azonosak

k) egyUttm0k6d6si szand6knyilatkozat (hazai 6s nemzetkdzi egyuttm0k6d6s eset6ben).

Amennyiben a fenti hi6nyp6toltathatojogosuftsagi kriteriumoknak a helyi t6mogat6si kerelem nem felel meg,
6s ha az adott jogosults5gi kriterium, vagy az adott jogosultsegi szempontot igazot6 dokumentum hianya
vagy hibeja hiSnyp6tlas kereteben p6toltathat6, akkor a HACS egyszeri atkatommal hidnyp6flasra sz6litfet.

3. Tartalmi 6rt6kel6si szempontok
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Ert6kel6si
szempontol(

Ert6kel6si szempont a|abontSsa Adhat6

Pontszem

1.

A fejlesztes hozz'jerd a
HKFS celjainak

megval6sul'sdhaz

a) A helyi Enogaftsi kerelen egyAtelnien aletAnasztja a
hnagatand6 tevekenysegek ds a HKFS celja(i) k1zAtti
5sszefUggest, nely alapjAn egy'ftelmfren mege apithat',
hogy a tev'kenysegek teljes n6ft6kben a HKFS vonatkozo
celj e n ak n egval 6sul 6 sat szolg elj' k

2

b) A helyi bnogahsi k'rclen tev'kenys6gei 6s a HKFS
celja(i) kdzbtti jsszefiigges csak reszben al4t4masztatt, a
tevekenys6gek csak ftszben szolgAuek a cebk
negval6suhset

1

c) A tevekenysegek nem jArulnak hozz6 a HKFS celjainak
megval5sulesehoz, vagy az 6s6zefAgg66 nincs
alatemasztva

0

2.

A fejlesztes hazzAjArul a
helyifelhivAs 1.1

pontj'ban
meghabrozott c6lakhoz

a) A helyi Enogat4si kerebn egy4ftelm1en alAtAmasztja a
t'mogatand6 tevekenysegek 6s a hetyi fethiv4s 1.1
pontj6ban negfagalnazoft cel(ak) kdzdtti Asszefiiggest,
nely alapjen egyertelm1en neg6llapithat6, hagy a
tevekenysegek teljes n6ft6kben a fenti pontban
megfog al m azoft cel (ok) meg va I 6 s u lA s& szol ge Ij 6 k
b) A helyi ftnogabsi k'rclen tev'kenysegei 6s a hetyi
felhivds 1.1 ponueban negfogalnazoft celja(i) katz1fti
dsszefLlgg6s csak reszben ahtAmasztott, a tevdkenysdgek
csak reszben szolgeljek a celak negval6sul6s6t

1

c) A tevekenysegek nen j'rulnak hozzA a helyi fethives 1.1
pontjeban megfagalnazatt c'ljainak megval6sulesehaz,
vagy az dsszefagg's nincs abtenasztva

0

3.

beavatkazAs integralt

a) Kankftt egymAsra 6p1l6s vagy egyATeht pozitiv
egynastu hahs nutathat6 ki egynel t1bb koftbban mer
megval6sitatt / folyamatban lev6 / tetuezett beavatkoz4ssat.
Az egymesa 4p,rcs jdl al1tAmasztott.

2

b) Konkret egynAsra 6pAl6s vagy egy'ftelml pozitiv
egymesra hahs nutathatS ki legalAbb egy korebban ner
megval6sitott / falyanatban 16v6 / teNezeft beavatkoz^ssal.
Az egynAsa 6ptl6s j61 abftnasztott.
c) Nincs bizanyitoft kapcsol'dAs kaftbbL vagy folyamatban
1ev6, esetleg tevezett fejlesztesekkel. o

4.

A beavatkozes

a) A fejlesz6s teljes m6ft6kben rendhagy1 a fejteszt6s
kdnyezete vonatkoz4s'ban 6s ez az []jszerliseg negfelel6
m6don bizonyltoft

2

b) A fejlesztesnek vannak (tjszer1 etemei, r'szben
bizonyitott
c) A fejleszf4snek nincsenek Ajszert elemei, vagy ezek
nincsenek al6t'maszfua 0

5
A fejlesztes a helyi

kAzAsseg aktiv

a) A cAlcsopoft/nelyi kozdsseg bevonesa a fejlesztes
tevezesebe 6s megval6siftseba egyar1nt konkrStunokkal
ahtemasztott

2

6Innovici6: 
Uj temekvagyszo196lhtasjdn l6kej !j mOdszer alkalmazas., amely lehei6ve teszia kiildfbbz6 e.6forrsok kombin6ci6jat,am a belso poterciabk jobb kihasznljtisat eredmenyezii hagyomdnyosan etkutdnillten mukodd agazatok kombiiact;ja,

osszekapcsolasa; a helyiszerepr6kszokalran kombinaci6jenak bevonasa a ddnt€sh026sba, a p.ojeklek mesv,L6sitas,ba, a.eszv-6iel
me9.2eryezeseneh predeli n6d a.

c?'
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Ertekel6si
szempontok

Ert6kel6si szempont atabont6sa Adhat6
ponbzam

teszvetel6vel va16sul
neg

D A cebsopotuhelyi *azjsseg tevonasa i teitesztes
teNezesebe 6s/vagy negval'sitesdba r1szben
aMhmasztatt.

1

c) A c4lcsoporlhelyi kozAsseg bevon'sa a fejteszt's
brr'ezesebe 6s/vagy negval6sibsdba nincs al'hmasztva. 0

6
A fejlesztSsnek vannak

c-6lcsoport-specif ikus
k6z5ssdgfejle'ztesi,

te rsegfejl esztesi h a tAsa i

a) A helyi ftnoga6si kerebn egy'ietnGi aefiniatia a
fejlesztes celcsoponjaGi)t ds a tAmogatand6
tevekenysegeknek egyeftehii pozitiv hatusa a fenti
csoportokra j6l al 6tA ma sztoft
b) A helyi ffinogaasi k'rclen egy'ftetmten defini'tja a
fejlesztes c'lcsopaftj4(ai)t de a 6nogatand6
tevekenysegeknek a pozitiv habsa a fenti csoportokrc csak
rcszben aatemasztatt

1

c) A helyit'nogahsi kdrelen nem defki1lia egy6rtetntei6
fejlesztes c'lcsapoij't vagy a Unogathat6 tev6kenys1gek
pozitiv hatesa e c'lcsapotta nincs al4t'nasztva

0

7.

A fejleszt5s
kAlts6ghaEkony m6dan

val6sul meg

a) A bmogaasi kerelenben szerepl' kdlts'gek
meghatArozesa k)rliltekint5en, az al<Tutilis piaci Arck
ligyelembevebbvel tdttdnt, ametyet a bmagat1st ig6nyt6 a
ke rebm be n a I 5 tA n asztoft

2

b) A ftnogaasi keretemben aarepd kdtts'sek
neghat'rozAsa nem az aktuAlis piaci erakat figyele mbev've
es/vagy azt nem alehmasztva t'ftent

0

L
KArnyezetl

fenntafthabseg

a) A k1rnyezeti fenntafthat6sagi szenponto* tales korAen
6N6nyes,lnek 2

b) A kdrnyezeti fenntafthatosAgi szenpontok r'szben
6NenyesAInek 1

c) A kdrnyezeti fenntafthatds'gi szempontok nen
6N6nyes'lnek a

L
A l'ttehazatt
ercdnenyek

miikddtetesenek
fenntafthat6s6ga

biztositott

a) A prcjekt hosszl Evti hasznasul1sa 6s az ereAnenVek
fenntaiesAnaunlkjdtetasenek n6dja/fa esa bemuhhsra
kerllt 6s j6l alAanasztotl
b) A projekt hossz(t hvti hasznosutesa 6i aliredi.nyek
fenntaft^s1nak/niik6dtetesenek m6djalfotr1sa csak
reszben aht4masztoft

I

c) A projekt erednenyeinek fenntaft6sa/m1k^dtet'se a
prolekt bzerAsa ut4n nem biztositoft

0

10.

A fejleszt4s 6pit a
szektarcAegazatok

k6zti egylthlk1desrc

a) Egydftmlkdd'si negAlapodAsok szAma- Oiagfiii't
t6bb

b) EgyiittnAkAd4si neg'lapodesok szAma S 10
c) Egyiitm1kOdesi neg^llapoa'sok szana *ne*evesenA a

17.

A fejleszt66 a fiatalak
aktiv rdszvetel5vel

val6sul meg

a) A Megatapozd dokunentumban lefJl- mei6kbe-i
bemubt'sra kerAla liatalok pragramokba val6 bevonesa es
aktiv reszvdtele

2

b) A Megalapoz6 Dokumentumban nem i<enj! benuAtasra a
fiatalok bevon4sAt a prcgrcnokha

0



El6rhet6 maxim6lis ponbzam: 22 pont.

Taj6koztatjuk a tisztelt temogatast ig6nyt6t, hogy nem temogathat6k azok a hetyi t6mogatdsi keretmek,
amelyekeset6benaszempontaendszeralapjanak6relemreadottOsszpontszdmnem6rjelaminjmdlis.l2
pontot. A 12 pont elerese nem jelenti automatikusan a tdmogates megit6l6set.

Tovdbbe nem tAmogathatdk azok a helyi temogatdsi k6relmek sem, amelyekre az 1; 2: 10., es (:
szempontokra adott 6rtekel6s,,0'.

4.4.3. A tamogatdsi k6relmek lH 6ltali v6gs6 e en6z6sdnek krit6riumai
l. Az lH aftal az elektronikusan benyrijtott Emogatasi k6relem vonatkozasaban ellen6rzend6 nem

hianyp6tollathat6 iogosultsagi krit6riumok:

a) a Hmoga€st igenylo 6ltal benyrljtott nyilatkozat elekhonikus 6s - etektronikus aldirds
hasznSlatSnak kivetelevet- paplratapt pelddnya hianytalan, hibaflan 6s haterid6ben benytjt6sra
kernft.

b) a t6mogatAst ig6nyl6 eflathat6 szeNezetnek min6sijtaz allamhazhrtasr6l sz6t6 2011. 6vi CXCV.
tdrveny (a tovabbiakban: Aht.) 1. S 4.pontja 6s 50. S (1) bekezd6s c) pontja szerint,

c) a TOP 7. pdoritas c6lkit0z6seihez val6 jgazodds;

d) a tdmogat6st ig6nyl6k tamogatasi rcndszef szempontjdb6t val6 megfelebsegei
felszamolds/vegebzdmoles/ad6ssegrendez6s mentes, kdztartozes mentes, atethat6;

e) az AUHF-ben .dgzitett kizar6 okok ese eges fennalEsa.

Amennyiben a fenti nem hiSnyp6toltathat6 jogosults6gi krit6riumoknak az lH-nak elektronikusan benytjtott
hmogatesi kerebm nem felel meg, akkor hi6nyp6flesi felhivas n6lk0l etutasitesra kerul.

2. Az lH eftal az elektronikusan benyfitott €mogatesi k6retem vonatkozesaban eflen6rzend6
hianyp6toltathat6 iogosultsagi krit6riumok:

a) a HBB Sltal bkalt helyi€mogatdsi kerelem es a t6mogatest ig6nyl6 attata kdzponti informatikai
rendszerbe feltoltdtt tdmogatdsi k6fetem tartalmi elemeinek azonossaga;

b) a HACS eltal elv6gzett koltseghat6konysag vjzsg6tat m6djanak hetytdl|6sega.

Amennyiben a fenti hi6nyp6tottathat6 jogosutts6gi krit6rtumoknak az lH-nak etektronikusan beny0jtott
tAmogatasi kerebm nem felel meg, es ha az adott jogosuttsagi krit6rium, vagy az adott jogosultsagi
szempontot igazol6 dokumentum hianya vagy hibaja hi6nyp6tEs keret6ben p6toltathat6, akkor az tH
egyszeri alkalommai hiSnyp6tldsi€ sz6tit fel.

Felhfvjuk a tisztelt tamogatdst i96nyt6 figyetmet, hogy a 272t2014. (Xt. S.) Ko.menyrendetet 64/4 S
6rtelm6ben az irdnytt6 hat6seg uizsgetia az adott Emogatasi kerelemmet dsszef0gg6, a rendetet XVl.
fejezete szerinti kdzbeszetz6si eljeritsok e en6zesenek eredm6ny6t, tov6bb6 - ha .endelkezs6re dll - az
adott tdmogatiisi kerebmmel dsszefugg6, a xvt. fejezet atapjan lefolytatott elten6z6s eredm6ny6t annak
6rdek6ben, hogy el nem szemothat6 tdmogatasi dsszeg ne ker0ljon odait6l6sre.

5. A FINANSZIROZASSAL MPCSOLATOS INFORMACIOK

K64iik, a pmjekt el6keszit6se sor6n vegye figyelembe, hogy a t6mogatdst a projekt megval6sitdsa soren
csak akkor tudja majd ig6nybe venni, ha megfelel a kdvetkez6 szab6lyoknak!

5.1. A t6mogat6s form6ja

25

Jelen helyi felhiv6s keret6ben nyUjtott t6mogates vissza nem teritend6 tamogatesnak min6sil.
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5.2. A projeK maximalis elszamolhat6 dsszkdlts6ge
A jelen felhivas eseteben nem relevens.

5.3. A tamogates m6rt6ke, osszege

a) Az ig6nyelhet6 vissza nem terftendo t6mogatds dsszege: minimum 2 O0O O0O Ft, maximum 6 000 000

b) n tamogatas maxim6lis m6rt6ke az dsszes ebzamolhat6 kdbeg i OO %-a.

A csekely iisszegfr tAmogatAs ktegdia alkalnazAsa eset'n a b) pontban szercpt6 mondatot a
k6vetkez6k szednt sz1kseges kiegeszfteni:

A tamogatds maximdlis mefteke az elszdmolhat6 kdftseqek 100 %-a.

5.4. El6leg ig6nyl6se

Jelen_felhivas kereteben tdmogatoft projektek eset6ben az ut6finansziroz6sl tevekenysegekre igenybe
vehetS tamogatasi el6leg maximdlis merteke a megitelt 6mogat6s

aJ 25 o/o-a, de term6szetes szem6ly, mik|"o-, kis- 6s kdz6pve alkozas, civit szervezet, egyhdzi jogi
szem6ly, nonprofit gazdas6gi titrsasag kedvezm6nyezett eset6n legfeljebb dtszazmilti6 forint,

Felhivjuk a figyelmet, hogy a bmogatdsiel6leg - vagy tdbb r6sztetben tdrt6n6 el6tegfoly6sftas eseten annak
els6 r6szlete - k'fzet6s6t6l szemitoft hat h6napon bel0l id6kdzi kifizet6s igenyl6st sz0ks6ges beny[jtani 6s
ellami tamogaus eset6n az el6leg foly6sttasat6t szdmltott 3 even belol az et6teggel elszdmotni.

5.5. Az elsz6molhat6 kolts6gek kore

A proiekt elszamolhat6 kdlts6gei kdzdtt azon kdtts6gek tervezhet6k, amelyek a projekt tamogathat6
tevekenysegeihez kapcsot6dnak, szerepetnek a fethlvdsban rdgzttett ebzamolhat6 k6tts6gek kozdft 6s
megfelelnek az elta16nos elszdmolhat6sagi felt6teleknek.

A proiekt nem elszemolhat6 ktilts6geinek a tdmogathat6 tevekenysegekhez kapcsol6d6, nem
elszdmolhat6 k6ltsegekvagya nem t6mogathat6 tev6kenysegek kdlts6gei min6sUlnek. Anem etsz6molhat6
k6lts6gek r6szei a projekt iisszkdlts6genek, azonban nem |6szei a prcjekt etsz6molhat6 k6lts6genek.
Amennyiben a prcjekt tartalmaz olyan t6mogathat6 tev6kenyseget, amelyet nem a temogatesi ke.elem
€szek6nt, nem annak kdltsegkeret6b6t kiv6n megvat6sitani, 6s/vagy tartalmaz otyan nem temogathat6
tev6kenys6get, amelyet a temogat5st ig6nyl6 meg kivan vat6sitani a projekt r6szek6nt, azonban a
felhivason kivuli forresb6l, akkor ezen tevekenysegeket elkUldnlteften es egyortetmiien be kell mutatni a
tamogatesi kerelemben, valamint a k6s6bbiekben megk6t6sre ker0l6 v6 atkoz6i szez6desekben is. A
prqekt kdlts6gvet6s6nek megfelel6en €szletezettnek 6s ity m6don e en6rizhetdnek ke lenni ahhoz, hogy
meghaterozhat6 legyen a kdltsegek, illetue ezen beti az elszemothat6 k6lts6gek beso.ot6sa.
A tamogatesi k6relem r6szek6nt benyijtott ktilts6gvet6snek tartalmaznia ke a projekt tisszes
kitlts6g6t!

A kdftsegek elszemolhat6sageval kapcsolatos altaEnos el6trasokat, tovabbd az egyes kdtts6gtipusokra,
illetue kdlts6gelemekre vonatkoz6 6ltalSnos szabetyozest a 272t2014. (xt.5.) Korm. rendelet s. me 6ktet6t
kepez6 Nemzeti szabelyozas az eBzemohat6 k6ltsegekr6! - 201 +2020 programoz^si id6szak c- ()fmutat6
laialmazza.
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Jelen felhives kereteben az alabbi kdlb6gek tervezhet6k, illetve szamolhat6k et:

f. ProieKef6k6szit6s kiilts6oei (Sajat tetjesit6sben is etvegezhet6 a27Z2Oj4. (Xt.5.) Kom. rend. 5.
mellekiete szerint)

Eldzetes tanulmdnvok kdltseoe

- a felhiv5s 3.4.2. fejezet6ben el6irt kdtelez6en etk6szltend6 megalapoz6 dokumentum
Beruhez6sokhoz kapcsol6dd k6tsegek:

Eszkdzbeszez6s kdftseqei

, beker0t6si6rtek

- bekerulesi 6rt6k egyes tetelei

Az eszkdzdk beszeEese onelban nem 6mogathat6, csak a felhlves 3.1 fejezet6ben felsorolt
tamogathat6 tev6kenys6gekhez kapcsol6d6an, ahol az eszkdzbeszerzes k0ldn nevesitdsre keru[
es amely tev6kenyseg eseteben az eszkozbeszetz6s bizonyithat6an szuks6ges az adott fejlesztes
f unkci6jAnak megfelel6 miik6dtetesehez.

lmmaterialis iavak beszepesenek kolts6ae
, vagyoni 6ri6kfijog bekerul6si 6rt6ke
- szoftver bekeriitesi 6rteke (amennyiben az eszkdz milkdd6sehez szuks6ges).
- egyeb szellemiterm6k bekerul6si ed6ke

ll. Szakmai meqval6sftashoz kapcsol6d6 szotoalahAsok k6tts6qei (saj6t tetjesit6sben is
elvegezhet6 a27212O14. (X1.5.) Korm. rend. 5. me eklete sze nt)

Szakmai meqval6sitashoz kaocsot6d6 szotoattatasok kotts6qe

Szakmai meoval6sfteshoz kapcsol6d6 berteti dii
Eqv6b szak6rt6i szoloaltatas kdltseoei

forditas, blmiicsolas, lektorat6s kdltsege

- egy6b szakert6i szolgdltatas, tandcsadds kdhsegei

lra.ketinq. kommunikaci6s szolqaltatdsok k6lts6qei

- rendezv6nyszervezes, kapcsot6d6ellatasi, in.,,catering"kdlts6gek
- egy6bkommunik6ci6stev6kenys6gekkdttsegei

Kdtelez6en e16irt nyiMenossaq biztosit6sdnak k6lts6qe

Eqv6b szoloeltatdsi k6lts6oek

' bjztoslt6kokjogi, kdzjegyz6i, bankkdtis6gei

- hat6s6gi igazgat6si, szolgettatasi dijak, i et6kek
- vagyonbirositas dija

lll. Szakmai meoval6sihAsban kdzremfikiid6 munkatarsak k6tts6qei
Szakmai meqval6slteshoz kapcsoldd6 szemelvi ielleot €fordlt6s

- munkab6f (megblzasj di)
- foglalkoztat6st terhel6 ad6k, jerulekok

- szem6lyijellegilegyebkifizetesek
- szakmai megval6siteshozkapcsol6d6itikdttseg, kikutdetesikdttseg

lV. Szakmai meqva!6sfteshoz kapcsot6d6 eqv6b ktitts6qek:
Szakmai megval6sltashoz kapcsol6d6 anyagkdtseg

' Szakmai megval6sitdshoz kapcsol6d6 sza it6si, t6rotdsi. rakt6rozisi kdtts6aek

1L'.'



V. Proiektmenedzsment k0tts6q a 272t2014 (Xl. 5.) Kormanyrendelet a Nemzetj szab1lyozes az
eiszdmolhat6 k6lts6gekr6l cimii 5. sz. mell6klet6nek 3.9.2. pontjdban, a k'zszfeft szeryezetekre
vonatkoz6 speci6lis el6lr6sok figyelembev6tel6vel az aldbbi kdttsegtfpusok szdmolhat6k et a projekt
menedzsment keret6ben:

Proiektrnenedzsment szem6lvi ielleqU .efordit6sa

- munkaber

- foglalkoztatAst terhelii ad6k, jarut6kok

- szemelyijeileg0egyebkifizetesek

Pfoiektmenedzsmenthez kapcsot6d6 itikdlbeq. kik0ldet6si kolts6q

- ltazdsi kdltsog

- helyi kdzleked6s kdftsegei

- napidij

Proiektmenedzsmenthez io6nybevett szak6rt6i szolqaltatas diia
Eov6b proiektmenedzsment kdlts6q

- projeKmenedzsmenthez kapcsol6d6 iroda, eszkdz 6s immaterietis javak befleti kdtts6ge
- projektmenedzsmenthez kapcsol6d6 anyag 6s kis 6rt6kfi eszk6z6k kdtbege

Vl. Altal{nos {rezsi) k6tts6q:

Altaldnos valtatat-iranvttdsi k6ttseq
Eqv6b eltalSnos (rezsil kdlseq:

kommunikAci6s 6s postafo€almi szotgattat6sok kOtts6ge

' kdzozemiszolgaltatasokkdlts6ge

bankszdmla nyitds 6s vezetes kdlts6ge

- dokumenteci6s/archivdlesikottseg

Vll. Ad6k. kiizte.hek (ide nem 6rtve a Ie nem vonhat6 efet)

Vlll. Tartal6k

Egyszerfi sitett kdlts6gebzemolesla vonatkoz6 el6iresok

Az egyszerusiteft elsz6mohsi m6d aikalmazdsa a jelen fethivds kereteben megval6sut6 projektek ese€ben
kdtelez6 az al6bbiak szerint.

Az egyszer(isfteft elszemoldsi m6dok eset6ben, a kdttsegek fetmer0l6s6t a kedvezmenyezettnek nem kell
aEtamasztania hatt6.dokumentumokkat (p6ld6ul szamt6val, bankszemhkivonattal, dsszesit6vel, illetve
egy6b sz6mviteli bizonylatta,), 6s a piaci araknak val6 megfetel6st sem kell vizsgalni. Ez a gyakortatban azt
jelenti, hogy a kedvezmenyezettnek sem a kifizet6si k6relem me ekletekent nem kella k6tts6g felmerul6s6t
igazol6 dokumentumokat beny0jtani az ir6nyit6 hat6seghoz, sem elkoldniteften nem szuks6ges 6rizni
azokat a projekt helysztn6n / nylvdntadesaban. A hazai szamviteti szabavoknak megfetet6en a
bjzonylatokat termeszetesen meg kell Sriznie a kedvezm6nyezettnek, viszont a tamoga€st nyUjt6 6s
ellen6z6 szervezetek helyszini ellen6rz6s sor6n sem vjzsg6ljek ezeket.

Az Eur6pai Parlament 6s a Tanacs 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezd6s d) pontjdnak 6s (5)
bekezdes d) pontj6nak, valaminta 68. cikk (1) bekezdes b) pontjenak, vatamint a 2014_2020 prog€mozasi
id6szakban az egyes eudpai uni6s arapokb6l sze.maz6 tdmogatdsok ferhaszndldsanak rendj6r6r sz6'6
27212014. (Xl.5.) Korm. rendelet 5. me 6ktet6nek 7.7.2.2.1. pontjenak alapj6n, jeten fethtves keret6ben,
illetve a p.ojektmegval6sitds soran k6tetez6 az aEbbi, m6dszertani megalapoz6st nem ig6nyt6 szezaEkban
meghatiirozoft ataleny (flat rate) arap0 egyszeriisitett kofiseg elszemorasi m6dot arkalmazni - amennyiben
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a lentebb meghaErozott kdzvetett k0lts6gek nem kdzbeszez6sj elj6rds kereteben kerulnek beszezesre,
illetue azok nem erintettek kdzbeszezesi elja€ssat - figyelemmeta kett6s finanszkozas etker0jds6re.

A projekt szakmai megval6sfteseban kaizvetlenail k6zlemilkttd6 munkateFak szem6lyi iellegfi
reforditasainak 15%-a fordithat6 a projekt megvat6sftasAhoz k(izvetetten kapcsot6d6
tev6kenys69ek, szol96ltatasok kailts6geinek fedezet6re.

Jelen Felhivas keret6ben a

. Szakmaimegval6sftashozkapcsol6d6anyagkdlts6g,

. Kdtelez6nyilvAnossagbiztosit6s6nakkdlts6ge,

. Altaldnos (rezsi) kdlts6gek

a ktizvetett k6lts6gek. Ezeka kiilts6gek dsak 5talany alap{ etszamolask6nt nyfjthat6ak be aszakmai
megval6sihasaban kdzvetleniil k6zremfikdd6 munkatiirsak szem6lyi ieltegii refordftesainak ,tS%-a

erei6ig, megtartva a Felhives 5.7 pontjaban szerepl6 vonatkoz6 kiittsegkorlatokat is.

Kozvetlen kdlts6gnek sz6mit a projekt sor6n elsz6molhat6 minden mas k6tts6gkateg6ria.

A kdzvetlenUl kdzremukdd6 munkatdrsak szem6lyije egfi r6fordltdsainak min6sulnek a projeK szakmaj
megval6sitds6ban kozvetlenul kdzrem0kdd6 munkatdrsak szemetyi jelleg0 rdforditasai, teh6t a vetit6si
alap: a szakmai megval6sitdsban €sztuev6 munka€rsak szemelyi jelleg0 rdfordiEsai kdlts6gkateg6rja,
amelybe a projektrnenedzsment k6lts6gei nem tadoznak bele. A szdzatekos dtalany med6ke: tegfeljebb
'15%. A sz6zal6kos 6talSny elsz6moEsba bevont kdzvetett k6tts69ek kifizetese a vetit6se atapot kepez6
kdltsdg kifizet6sevel egyidej(leg tOrtenik, att6l nem k0ldnvdtaszthat6

427212014. (Xl. 5.) Korm. rcndelet 5. mell6klet6nek 7.5 pontja alapjen teljes eg6sz6ben k6zbeszez6si
vagy beszeEesi eljdrds keret6ben megval6sul6 projektek megval6sit6sa sor6n felmerult k6lts6gek eset6n
nem alkalmazhat6 egyszeriisitett ebzamoEsim6d. Ha az elszemolni tervezeft kdltsegeknek csak egy f6sze
keletkezeft kdzbeszee6si vagy beszez6si eljaras kefeteben megkdtOtt szez6d6sb6l, az atkatmazhat6sag
fefteteleit vizsgdlni kell. Ha a kiszervezett (beszezes, k6zbeszez6s Utj6n megval6sftott) tevekenyseg a
prqekt miiszaki, szakmai tartalmanak l6nyeges vagy tdbbsegj elem6t jelenti, akkof egyszeriisitett
elszAmoles az adott tev6kenyseg vonatkozasaban nem alkalmazhat6.

Amennyiben a megval6sitds sor6n szabelytalansdgi eljeras ercdmenyek6nt mega apithat6, hogy p6nzUgyi
erdeks€relem tdrt6nt 6s penzugyi korrekci6 el6frasa szukseges, adott tetetek levondseval, etszdmolhat6
dsszegenek csokkentesevel, vagy egyes kdlts€gtipusokra fordithat6 t6mogatasi6sveg csdkkent6sevet, a
szabeFahnsaggal 6rintett, vetitesi alapba tartoz6 dsszeghez automatikusan hozz6ad6sra ker0l a
szazalekos Stalannya! 6rintett dsszeg is.

K6zszfera szervezetek eseten a projektmenedzsment kdlts6gek etsziimolhat6s6ga tekintet6ben figyelembe
kellvenni a27212014. (X|.5.) Korm. rendelet 5. mellekb€nek 3.8.2. pontj6ban foglalt el6ir6sokat.

"Sajet bljesft6s a 27A2U4. (X1.5.) Kom. rcnclelet 5. sz. ne ektet 3.5 pontj^ban teiftak szeint az ahbbi
k5ftsegkteg6nek" kdltsegtipusai vonatkozAsAban szanothat6 et:

. Projel<tel6keszitesk1ltsegei;

. Szakmai megval6sihshoz kapcsot6d6 szotg6ftabsok k'ttsegei.

. Szakmai megval6sitesban k1zrcmfrk5d1 munkatersak k1ftsegei (kiveve: szaknai
megval6sft1shoz kapcsol6d6 ,tik1ltseg, kikiitdercsi k6lts6g);

. Prcjekmenedzsment koltsegek fdsszes k'lts6gtipus vonatkoz1s'ban, kiv6ve:
ptojel4menedzsmenthez kapcsol6d6 tltikAltseg, kik1ldet4si k6lb6g 6s egy6b
p roj e ldrn e n e d z s m e n t k6ltseg).
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A sajat teljesit6s kerete., bellirl a 27212014. (Xt.s.) Korm. rendelet 5. sz. mejt6klet 3.S.4. ertelm6ben a
kdzremiikdd6 munka€Fak szemelyi jellegf rdfordfEsai szemolhat6k et.

Amennyiben a tdmogat6st ig6nyl6 helyi dnkorm6nrzat 6s az adott kdttseg tekintet6ben a sajdt teljesitdst
lehet6v6 teszia tulhiv6s, akkor elszemolhat6nak min6siita polgdmested hivatalvagy kdzds 6nkormarnyzati
hivatal alkalmazesdban elb munkatarsak b.utt6 munkabef- 6s b6rjeruEk kdttsege is a vonatkozd
szabelyozes felteteleinek betartdseval.

5.6. Az elszamolhat6s6g tovSbbi felt6telei

A helyifelhivis kereteben t imogatott projeKek kdltsegei etsz6molhat6sagenak kezdete: 2017.10.01., v6ge:
2020.12.31.

A 2722014. (X1.5.) Korm. rendelet 5. melleklet 2.3.2.5b pontta edetmeben a nem kdzbeszez6s koteles
beszez6sek vonatkoz6sdban az aldbbjdsszeferheteflens6giszabalyok Altnak fenn:

Nem foggetlen az az ajdnlattev6,
a) amelyben a tdmogatiist ig6nyl6 / kedvezm6nyezett vagy ezek tulajdonosa - irenyit6 vagy fetiigyeteti

szerve -, annak tagja, 6s/vagy a szervezet nev6ben nyilatkozatt6telre, kdpviseletre jogosult
szemely, tov6bb6 ezen szemely hozzetaftoz6laaz atabbjjogokvatamelyik6t gyakorotja: tulajdonosi,
fenntari6j, vagyonkezel6i, irenyit6si, kepviseteti, munkaltat6i, vagy kinevez6si;

b) amelynek tulajdonosa - iranyit6 vagy felUgyeleti szerve -, annak tagja, 6s/vagy a szervezei nev6ben
nyilaikozattetelre, k6pviseletre jogosutt szem6ty, a tdmogat6st ig6nyl6 / kedvezm6nyezeft
szervezeteben vagy ugyanazon beszez6s vonatkozdseban m6s'k alanlaftev5 szeryezeteben az
aEbbi jogok valamelyiket gyakorolja: tulajdonosi, fenntartdi, vagyonkezel6i, irdnyitesi, k6pviseleti,
munkeltat6i vagy kinevezesi; vagy

c) ha a tdmogatast igenyl6 / kedvezmenyezett vagy m6sik ajantattev6 vonatkozasaban partner vagy
kapcsoft vallalkozdsnak min6sitl.

Az dsszefe.hetetlenseg vonatkoz6sdban hozz6tadoz6nak min6s0l ptk. 8:1. S (1) bekezdes .1_ 6s 2. pontja
ertelmeben a hazaste|s, az egyenesegbeji rokon, az drdkbefogadoti, a mostoha- 6s a nevelt gyermek, az
oftikbefogadd-, a mostoha- es a nevel6szitl6, a testver, az 6lett6rs, az egyenesagbeti rokon hazastersa, a
h6zastaas egyenes6gbeli bkona 6s testvefe, 6s a testver hdzastdrsa.

A tamogatiisi kdrelernben tervezett etszamolhat6 k6lts6gek alaHmasztesa:

A kdlts6gsz6mit6s alapjaul szolg6l6 egys6gdEk nem haladhatj6k meg a szok6sos piaci 6rat, illetue a jeten
Felhives 5.7 pontj6ban rdgziteft tevekenysegek eset6n fettuntetett korlatokat. piaci ar igazolesa a
kdzbeszezesi eljads alapj6n megk6t0tt szez6d6s esei6ben a k6zbeszez6s dokumentdci6j6vat, vagy
kdzbeszetzesi kdtelezettseg hi6nydban, i etue a kdzbeszez6si e.t6kha€d el nem 616 beszerzesek
eseteben tdbb lehetseges szallit6t6t tdrt6n6 ajantatkeres keret6ben beorkezett aj6nlatokkat t6rt6nhet.
Legal6bb herom, egymasbl 6s a tamogatdst igenyl6(k)t6ykedvezm6nyezett(ek)t6l fiiggeflen ajdnlaftev6t6l
szermaz6, azonos tergyU, dsszehasonltthat6, 6rvenyes , hasos 6rajanlat meglete sziikseges. In_house
beszeees eset6n a Kedvezm6nyezett a piaci arat a 27212014. (X1.5.) Kormanyaendelet in-house
beszerz6seke vonatkoz6 elszAmolhat6sagi szabdlyainak betartesdval, es a nem foggeflen erajanlat
mellett, h6rom egym6st6l 6s a tamogatast ig6ny16(k)t6l/kedvezm6nyezett(ek)t6t fuggeflen ajenbtev6t6l
sz6rmaz6, azonos t6rgyt, 6sszehasontithat6, 6rv6nyes, irdsos 6rajenlattal igazotja. Az aj6nlatk6€st Ugy
kell lebonyolftani, hogy az igazoles felt6telei tetjesithet6ek tegyenek.

Nem kdzbeszerz6shez kapcsol6d6 kdltsog eset6n a piaci drnak vald megfetetes eljen6z6se c6ljab6t a
tamogatast igenyl6nek a Umogatdsi k6retemmel egyidej0teg, annak me ekletek6nt, de tegk6s6bb a projekt_
elok6szitesi m6rfOldk6ig legaEbb hArom r6sztetes 6rajanhbt sz0ks6ges benyojtania minden relevens
kdltsegvet6si t6tel eseteben. Kdzbeszerzeshez kapcsot6d6 k6lts6g eset6n ugyanezen jd6pontig etegend6
egy indikativ arajanlat, illetve tervez6i k6lts6gbecsl6s beny[jtasa minden Etevdns kdtts6gvetesi t6tel
eset6ben-
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Fentiek al6l kivetelt kepeznek a hdrom milli6 forintndl nagyobb elszdmolhat6 osszkdlb6gil projektek azon
leendo szez6d6sei, melyek tervezett kdlts6ge nem hatadja meg a brutt6 3OO OOOforintot. Ez ut6bbjesetben
az arajenlatoknak rendelkez6sre ke 6llnia, azonban beny0jtani nem sz0ks6ges, azokat a tdmogat6
helyszini ellendz6s kereteben ellendrizheti

A nyilt kereskedeimi forgalomban beszerezheto eszkdzdk eseten az irdsos ajenlatok kivdlthat6ak hivatalos
6raj6nlatok bemutatAsaval (pl.: fo€almaz6 cegek hontapja).

Az erajenlatk6r6seket es az aj6niatok be6rkez6s6t megfelelden dokumentilni sz0ks6ges {postai tehdes
b6lyegzdjdfaxjelent6s/erkeztet6s/iktates), mely a helyszini ellen6zesek so€n ellen6z6sre kerul. Az
alSEmaszt6 dokumentumok (6rajdnlatok, kimutatdsok) nem lehetnek a kdzbeszezes vagy beszezes
eredm6nyekont megkdtdft szerz6d6s aleirasenak ddtum6hoz kepest6 h6napn6t regebbiek.

Kifizet6si ig6nyl6s ellen6z6se sor6n amennyiben az aj6nlatok a piaci dr igazoldsdra alkatmaflanok
(k0l6ndsen: nem dsszehasonlfthat6ak, nem azonos tergyuak, nem egymdst6l es a
pqektgazd6t6yajAnlatk6r6t6l fuggetlenT piaci szerepl6kt6l szermaznak, a t6nyleges piaci erat jelent6sen
meghaladjdk) a felmerult kdlts6gek a projekt terh6re nem etszdmolhat6ak.

A szemelyi jellegr:l refordilisok megalapozds6ra a amogatesi keretemmet egyUtt benyUjtand6k a
tamogat6si keelem benyujtesat megel6z6 6v.e vonatkoz6 b6rkadonok vagy egy nyitatkozat az erintett
ad6szak szem6lyi jellegr:l €fordlEsainak ert6k6rdl, metynek megalapozoftsagat a temogat6 e en6zi.
Amennylben c6lfeladat kerul megallapitasra a pfojektben elv6gzend6 fetadatokra, [gy a c6lfeladat
kereteben megallapitott b6r/illetmeny havi osszege nem hatadhatja meg az adott munkavetht6,
Kedvezm6nyezettn6l, a t6mogat6si k6relem benyijt6sakor 6N6nyes bdr6nek/i etmenyenek havidsszeget.
A tamogat6si kereiem kdlts€gveteseben minden esetben szuksdges megjetdtni, hogy az adott szem6ly
foglalkoztatasa milyen jogviszonyban tortenik majd,6s reszletesen keruljdn bemuia€sra a tervezett kdltseg
szamitesim6dja.

Megl6v6 foglalkoztatott eset6ben az elszdmothat6 szemetyi je egu rafordit6sok csak indokolt esetben
(munkaid6 novekedes, feladatb6vul6s, munkakdrb6vut6s) 6s mertekben emelkedhetnek a tdmogatesi ig6ny
benydjteset megel6z6 utols6 6vi 5tlagb6rhez k6pest.

A piaci6r bizonyltasa a Kedvezm6nyezett fetadata 6s felet6ssege. Ezeltata projekt kdlts6gvet6s6nek 6s az
abban szerepl6 kdits6gteteleknek megfelel6en reszletezettnek, szakmai indokbssat e etottnak 6s ityen
m6don ellen6rizhetdnek kell lenniuk ahhoz, hogy a piaci a.aknak idrten6 megfetet6s e en6rizhet6 legyen.
A k6lts6gvet6s r6szletezetseget 6s bemuhtasat minden kdttsegelem vonatkozdsdban igy ke megtenni,
hogy beazonosithat6 legyen a tervezett egys6ger, annak feloszt6sa k6jts6g tetetekre, az egys6g
megnevezese, szakmai indokl6s a med6kere vonatkoz6an_

A piaci iir igazolSsdt6l eltekinten' csak az lrdnytt6 Hat6s6g dltal adott egyedi engedety alapjen, a
beszeeend6 eszkdz vagy szolgaltatas egyedi jelleg6nek atatamaMes6vat tehet (pl.: hat6segi erak,
k6zuzemi szolgdltates, vagy olyan specidlis eszkdz, technol6gia, amelyek csak egy gyert6t6l szerezhet6
be, vagy az adott eszkOzt, berendez6st csak egy kizdr6lagos forgalmaz6 hozhatja be l\,/tagyaro6z6gra). Az
ellen6zeshez ilyen esetben biztosftani kelt tegatiibb egy referenciaerat, az aEbbi fonasok valamety,k6b6l
(a gyartd hivatalos 6rlistei, katal6gusai; kulfdldi k6pvisetetek drtistei, katat6gusai; a forgatmaz6 6ltal mas, a
kedvezm6nyezett6l f0ggetlen szervezeteknek adott arajanlat - amennyiben a forgalmaz6 ezeket
rendelkezesre bocsatja)-

Egyszer0slteft elszdmoldssal 6rintett kdlts6gek tekintet6ben nem kelt benytjtanj a piaci arnak vat6
megfelel6s69 igazoldsdra szobeb 6rajenhtokat.

7 Nem ftggetlen az az ajanlatlev6, amelyben a temogatast igenyr6, retue kedvezmenyezen vagy tutaldonosa (iftrnyno vagy felngyeteii
s4rye), annak tagF, a szervezet nev€be. nyitatkozaftrelre, k6pvisetetfe jogosutt szemety, ezen szemety pik. 8:i . s (1 ) bekei;:s 2.ponlja szerinti hozzStarloz6ja, tutajdonosi, ienntarr6i, vagyonkezetoi, ininyitasi, kepviseteti, munkaltatai, vagy ki;evezesi jogokal
qyakorol, vagy fodilva, amely olyan ealtrt6tOt szemaik, amerynek tutajdonosa (t6nyit6 vasy ferogyeteti starue), mmk iagja, a
szeRezet neveben nvilatkoz€ftleke, kepvisetetre jososurr szem6ty, a kedvezmenyezetr szeNezeteben vagy a masik ajant;iievo
s,zetueat€ben iulajdonosi. fenn|ariot v€gyonkezetoi. ir6nyn6si, kepviseteli, munketabi vagy kinevezesi josokat gyak;ol Nem
ruggerEn bvaDDa az alanranevo, ha a tamogatast ig_anytd, ittetve (edvezm6nyezeit vagymasik ajanbftev6 vonatkozas,ban padner
vagy kapcsol va alkozisnak min6siit.
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A t6mogatest igenyb es a kedvezm6nyezett kdteles vizsgdlniaz ajenlattev6k szee6des teljesites6re val6
alkalmassagdt.

A projekt megval6si6s szakaszeban kdlts6gvetdsi tetelt 6rint6 szez6d6sm6dosit6s esetdn minden
relevans esetben sz0ks6ges benyojbni a piaci dr megfelel6s€g6t aldtdmaszt6, Kormanyrendeletben
meghatdrozott dokumentumokat 6s szakmai indokldst a m6dosiklsra vonatkoz6an. A m6dositest minden
esetben a m6dosftessal erintett k6ltseg, elszdmoidsra tdrten6 benyrljtiisa ei6tt sz0ks6ges benytjtani.

Kdltsegndvekmeny ellenorzese soran a Tamogat6 Az eur6pai uni6s forrasb6t finanszirozott egyes
projeldek kdlts6gndvekmenye t6mogathabsageftl sz6l6 1712017. (ll. 1.) Korm. rendetet szerint jAr el.

Jelen felhiv6s keret6ben egyszeri elszdmolasra nincs lehetdseg.

Jelen felhiv6s kereteben az alabbi k6lts6gek tekintet6ben dsszesit6kdn tdrtdnik a megval6sltas sordn az
elszemol6s:

'1. Forditott ad6z6s eseten az Afa-dsszeslt6 forditott ad6z5s esetere alkalmazand6 (amennviben
relev6ns)

2. A projektmenedzsment tevdkenys6gben vagy szakmai megval6sltasban reszt vev6k projekthez
kapcsol6d6 szemelyi jllegij kdlts6geinek elszamolasa a Szemelyi jellegu k6lts6gek dsszestt6j6n
(amennyiben relevens)

3. Az utazAsi 6s kikuldet6si (napidt) kdltsegteritds elszemolSsa az Osszesit6 az utazesi 6s kikuldet6si
(napidi) kdltsdgterlt6s ebzamolesahoz dsszesit6n (amennyiben relevdns)

4. Anyagkolts€g elszAmolasa az Anyagkdlts6g dsszes,t6j6n (amennyiben relev€rns)

5. AltaHnos (rezsi) kdlts6g az AftaHnos (rezsi) kdltseg ijsszesit6n (amennyiben rclevens)

6. Kis tdmoga€startalmU szamlSk a Kis temogatdstartalmt szAmlak osszesitdjen (amennyiben
relev6ns)

Jelen felhivds kereteben kis tamogatastartalm[ bizonylatok 6sszesttE6n etsz6mothat6 bizonylatok
maximalis temogatAstartalma:

. amennyiben a 25 milli6 fo ntnel kevesebb temogatassal megvaldsul6 pfojektek eset6n az
elszdmol6 bizonylat tdmogatastartalma a 100 ezef fo ntot nem haladja meg,

. illetve a legalabb 25 millid forint temogabssal megval6su16 projektek eset6n az elszamob bizonylat
tdmogatAstartalma az 500 ezerforintot nem haladja meg,

az elsz6mol6 bizonylatot Kis t6mogatestartalmU szamlSk osszesitdj6n szukseges elszemolni.

Jelen felhiv6s keret6ben sz6beli meg6llapod6s alapj6n tdrten6 kolts6gelszdmol6sra nincs lehet6s6g.

Az epitesi beruh6z6s vagy 6pit6si koncesszi6 eset€n a hdromszezmilli6 forintot ebr6 vagy meghalad6
elszAmolhat6 kdltsegebm vonatkozesdban a Kormdnyrendelet 116. S (2) bekezdes c) pontja sze nti
kedvezm6nyezett eseten csak szdllit6i finansziroz6s alkalmazhat6.

E-beszerz6s funkci6 hasznalatara vonatkoz6 tai6koztatas:

A kedvezmenyezetteknek lehet6s6gilk van a p'lyAzaIi e-Ugyint6z6s fel0let e-beszez6s funkci6janak
dnk6ntes hasznaht6E. Amennyiben a "Beszezeseim" menUpontba az aj6nlaft6teti hat6rid6t megel6z6en
feltdltik beszezesi igenyUket, Ugy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszezes oldalon nyitvanosan eterhet6ek
teszneK,

Ac igenyl az ajenlatt6teli ha6.id6t megel6z6en, az ajdnlatt6telhez sziikseges 6sszer0 id6ben javasott
feltdlteni. A beszee6si igenyben lehet6s6g van megjeldlni tdbbek kdztitt az ajenbftetet m6djet, hataridejet,
a beszerzesi igeny targyat 6s a teljesitesi felteteleket. Felhivjuk a figyelmet, hogy az e-beszezes funkci6
haszndlata nem helyettesiti, csupan eldsegithetia szokesos piacidr igazoleseaa vonatkoz6 kdtelezetts6gek
teljeslt6s6t.
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E-beszerz66 funkci6 hasznalaGra vonatkoz6 lehet6s6g:

Felhivjuk a figyelmet, hogy a kedvezmenyezettnek lehet6s6ge van a projekt kereteben megval6sitand6,
Kbt. hatalya ale nem ta.toz6 beszezesei vonatkozdseban az al6bbiak szerint elj6rni:

1. A kedvezmenyezett beszezesi ig6nyet az ajenhfteteli hatdrid6t meget6z6 legal6bb dt nappal kdtetes
a palydzati e-ogyinEzes felUleten ,,Beszez6seim" menupont alatt feltdlteni.

2. Nem kell kdzzetenni .a beszez6si ig6nyt 3 0OO O0O Ft-n6t nagyobb etszdmothat6 6sszk6tts6g0
projektekazon szez6d6sei eset6ben, amelyek ebzamolhat6 6sszkdtts6ge nem hatadja mega3OO.Od0
Flot.

5.7 . Az elszAmolhat6 kolts6gek m6rt6k6re, illetve ar6ny6ra vonatkoz6
elv616sok

A projekt tervezese sordn az egyes elszemothat6 kdltsegtipusok vonatkozasaban a k6vetkez6
korl6tozesokat sz0ks6ges fi gyelembe venn

A fenti korlatozesok nem jelentik a felsorott kdttsegfipusok szezalekban meghatarczott atatannyal tdrt6n6
elsz6molSsat.

Jelen felhives keret6ben a fenti tdbtSzatban meghatarozott szazat6kos korlatok betart6sa a tamoqatdsi
k6.elem osszeellil6sa, valamint a projektmegvat6sites soran kdtetez6.

5.8. Nem elsz6molhat6 kolts6gek k6re
A Emogathat6 tev6kenysegekhez kapcsol6d6an nem elsz6mothat6 k6lts6gnek min6sut mindazon ki'ts6g,
amely nem szerepel az 5.5. pontban, kolonosen:

a) Integ€lt Telepol6sfejleszt6si Strat6gia felulvizsg6tata, m6dosftasa, kieg6szit6se, elk6szit6se;
b) 616 ellat veserlesa:

c) jarmii beszezese.

d) a levonhat6 5fa.

e) a kamattartozes-kiegyen lit6s,

D a hitelkamat.

g) a hitelttll6pes kdltsege, egyeb penzogyforgalmi k6lts6gek,

h) adeviza-etv6ltdsi.iutal6k,

D a p6nzUgyi, finanszirozdsi t|anzakci6kon realiz6[erfotyamvesztes6g,
j) a birsegok, kedvezm6nyezeft 6ttalftzetett kdtberek 6s a potgeri pe.rendtart isr6t sz6t6 1952. 6vi

lll. torveny 75. 5 szerintiperkdlts6g, fUggeflenulaft6t, hogy bidsag 6ttal megit6t6sre kerott_e.

A felhivas 5.5. pontjeban fei nem sorolt kdltsegek abban az eseiben sem szamolhat6k el. amennviben az
Sllami t6mogatasi kateg6riakra vonatkoz6, jelen ferhiv{isban tarerhat6 egy6b irenymutatasok iehet6v6
tenn6k.
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Kttlts6gtipus
Maximalis m6rt6ke az
6sszes elsz6molhat6
kiilts6qre vetitue {%)

Projekt el6k6szit6s, tervezes (kiv6ve k6zbeszez6si etjdresok
lefolyta6sanak kolts6ge)

70/o

Projektmenedzsment 2,50/.

Tejekoztatiis, nyilvdnosseg biztositas 0,5o/o

 llaldnos 1@qilk6ltses 10/.
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5.9. Az 5llami trimogatrisokra vonatkoz6 fendelkez6sek

T6mogatiishalm026des

Azonos, vagy r6szben azonos azonoslthat6 elszdmolhat6 k6lts6gek eset6n 6 ami tamogat6s abban az
esetben halmozhat6 m6s, helyi, regionalis, allamhaztadasi vagy unids for€sb6l szermaz6 eltami
temogatassal, ha az nem vezet a csoportmentess6gi rendeletekben, vagy az Eur6pai Bizottsag j6v6hagy6
hatdrozaieban meghat6rozoft legmagasabb temogaasi intenzitds tU 6p6s6hez.
Allami tdmogat6s k0ldnboz6 azonosithat6 elszdmolhat6 kdltsegek eset6n halmozhat6 mes, hetyi,
regionelis, Sllamhazadasi vagy unids foff6sbdl szdrmaz6 alhmi Umogatdssal.
Az egy projekthez ig6nybe vett dsszes tdmogaies - fuggeflenul att6l, hogy annak finanszirozesa uni6s,
orszegos, regionelis vagy helyi fordsb6t tdrt6nik - tdmogatasi intenzit6sa vagy dsszege nem hatadhatja
meg az irenyad6 uni6s dllami tSmogatasi szabiilyokban meghatarczott tdmogatdsj intenziEst vagy
tAmogatasi 6sszeget.
A kock6zatfinanszkozdsi tdmogates, az indutd vdllalkozesnak nyijtott tamogatas 6s a csekev 6sszegii
iamogatas, amennyiben azonosithat6 etsz.molhat6 kdltsegekket nem rendetkezik, bdrmety egy6b,
azonosithat6 elszemolhat6 kdltsegekkel rendetkez6 6|ami tamogatessat hatmozhat6. Az azonosithat6
ebzamolhat6 kdftsegekkel nem rendelkez6 t6mogat6s a csoportmentess€gi rcndetetekben 6s az Eur6paj
Bizoftsag j6vehagy6 haterozat6ban meghaterozott legmagasabb teljes Umogat6si intenzitdsig vagy
tamogattsi dsszegig bdrmilyen m6s, azonosithat6 ebzamorhat6 kdftsegekkel nem renderkez6 arllami
tamogat6ssal halmozhat6.

5.9.1 . A felhivas keret6ben nyfjtott egyes tamogat6si kateg6ridkra
vonatkoz6 egyedi szabelyok

A csekely iisszegt temogahs kateg6ia alkalmaz1sa eset'n az a!6bbi sz,veg atkalmaz{sa kdtelez,:
A csek6ly 6sszeg0 temogatdsra vonatkoz6 reszletes szabalyokat az EUMSZ 107. 6s 108. cikk6nek a
csek6ly osszeg0 (de minimis) tamogatesokra val6 atkatmazdsar6t sz6l6. 2013. decembef 18_i
14O7l2013lEU bizoftagi rendelet (HL L 352, 2013. 12.24 1.o), a 2014-2020 programozdsi id6szakE
rendelt forrdsok felhasznalasera vonatkoz6 uni6s vecenyjog' ertelemben vett dllami tamogatasi
szab6lyokr6f sz6l6 25512014. (X.10.) Korm. rendelet 100.5, valamint az eur6pai unj6s versenyjogi
6rtelemben vett dllami tamogatasokkal kapcsolatos etjd€sr6l 6s a regionatis tamogatesi €rkepr6l sz6t6
37 12011. llll. 22.) Kotm. rendelet szabalyozza.

Az egy es ugyanazon v6llalkozesnak min6sut6 va alkozesok resz6re az 14o7t2o13lEu bizottsiigi rendetet
hatdlya aE tartoz6, Magyaro6zegon odaitett csek6ly 6sszeg0 temogat6s (ezen atcim vonatkozasdban a
tovAbbiakban: tamoga€s) brutt6 temogabstadatma nem hatadhatja meg a 200 0OO eur6nak, kdzuti
kereskedehi arufuvarozast ellenszolgattatas fej6ben v6gzd, egy 6s ugyanazon v6llatkozasnak min6sut6
vdllalkoz6sok eseten a 100 000 eur6nak megfetel6 forintdsszeget, figyetembe v6ve az 14O7t2O13lEU
bizottsagi rendelet 3. cikk (8) es (9) bekezd6s6t.

A t5mogates a csekely 6sszeg0 kozszolgdltatdsi tamogatdssat a 36Ol2O12tEU bizoftsdgi rendeletben
meghabrozott fels6 hatefig halmozhat6. A tdmogatas mds csek6ly 6sszegu tamogatasokr6l sz6l6
rendeleteknek megfelel6en ny!.itoft csek6ly 6sszeg0 temogatdssal a fent meghaterczott fels6 hatarig
halmozhat6.

A tamogaus nem harmozhat6 azonos elszamolhat6 kdltsegek vagy azonos kock6zatfrnanszirozasi c6lu
int6zked6s vonatkozaseban nynjtott dllami tamogatessat, ha az igy halmozoft dsszeg meghatadna a
csoportmentess6gi rcndeletekben vagy az Eur6pai B'zottsag j6v6hagy6 hat6rozataban meghatarozott
legmagasabb tamogatasi intenzitest vagy dsszeget.

A kedvezmenyezettnek az 1407/2013rErJ bizottsagi rendelet 5. cikk (1) bekezd6se figyerembev6brevel -
az ott meghatarozott felt6telek teljesit6senek meg6|apttasera alkalmas m6don - nyitatkoznia ke a r6sz6re
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a tamogatas odaiteles6nek eveben 6s az azt megel6z6 k6t p6nzugyi 6vben nyujtott csek6ly dsszegu
tarnogatesok tdmogatdsbrtalm66l.

6. CSAToLANDo MELLEKLETEK LISTAJA

6.1.1 .A helyi tamogatasi k6relem elk6szit6se sor6n csatoland6 mel16kletek
list6ja

A helyi tamogatdsi k6relem eik6szitesekor a kdvetkez6 mellekteteket szukseoes csatotni:

l.Tamogat6si k6relem adatlap

3. Megalapoz6 dokumentum es mellekteiei

4. Egyuttm0kdd6si szanddknyitatkozat (hazaj es nemzeikdzi egyUttm0kddest t6mogat6 fethives
eset6n)

6.1.2. Az lH-hoz v6gs6 ellen6rz6sre benyojtand6 tamogatasi k6relemhez
csatoland6 mell6kletek listAja

Az lH-hoz v6gs6 ellen&26src benydjtand6 t6mogatasj keretemhez a kdvetkez6 me ekleteket
szilkseges csatolnii

1. Jelen felhivds 6.1. 1 pontjeban fetsorolt dokumentumok

Felhivjuk figyelm6t, hogy a felsorolt me ekleteket a hetyitemogat6si k6retem etk6szttesekor kellcsatotni!A
tamogatast igenyl6 adatail taftalmaz6 Nyitatkozaf c. dokumentum p6ldanyet pedig a €mogatdsi k6relem
lH-hoz t0rt6n6 beny0jtasa, vegbgesitese 6s lezadsa ut6n az ererdronikus kitdrto program fogja generdrni,
igy az a helyi tamogatasi k6relem csatoland6 mellekletei kdzdtt nem ker0lt fetsorol6sra. A Ny:tatkozat
aEiras6t 6s elk0ldeset, tovabba tamogatesi k6relmek benytjtesdnak 66 elbtralas6nak folyamatat az AUHF
taiaLnazza.

6.2. A temogat6i okirathoz csatoland6 mell6kletek listaja
Felhivjuk figyelm6t, hogy a tulsorolt me ekleteket a €mogat6i okirat megkdt6se soran csatotni szuks6ges:

'1. a kedvezm6nyezett nev6ben aleir6 szemely vagy szemelyek _ a kdlts6gvetesi szerv, a helyi
onl@rmanyzat, a kisebbsegi dnkormenyzat, az egyhazijogi szem6ly, a fels6oktatasi int6zm6ny, a
kozalapitvany es az ellam kiz6r6lagos tulajdonaban tev6 gazdasegi tdrsaseg kiv6tel6vel _ penz0gyi
int6zm6ny altal igazolt, 0gyv6d 6ttat e enjegyzett vagy kdzjegyz6 Altat hitetesitett ateinis mintdjat,

2. a kedvezm6nyezeft - a kdltsegvetesi szerv, a helyi dnkormenyzat, a nemzetisegi dnkormanyzat, az
egyhezi jogi szem6ly, a fels6oktatisi int6zmeny, a k6zalapitvany es az alhm kizar6lagos
tulajdonaban lev6 gazdasegi Ersaseg kjv6tel6vet - alapit6 (l6tesitd) okiratit vagy jogszabalyban
meghat6rozoft nyjlv6ntartdsba v6tet6t igazol6 okiratdt.

3. Nyilatkozatfinanszt.ozdsim6dvetasA6sar6l.

4. Sajat forras rendelkez6sre dllas6t igazol6 tamogatest ig6nyt6i nyilatkozat(ok)

6.3. Az els6 kifizet6si k6relemhez csatoland6 mell6kletek list6la
Jelen Felhiv6s szempontjAbol nem relev6ns
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7. TOVABBI INFORMACIOK

Tej6koztatjuk a tisztet Emogatdst igenyr6t, hogy a heryi temogatdsi kereimek erbrrariisa sor6n a tdmogat6st
,g6nyl6vei kapcsolatos, a kozhiteles adatbdzisokban el6rhet6 adatok vagy azok egy r6sze az eljdr6s'
rendelet hatdlya ale tartoz6 szervezetek 6ttat felhaszneEsra kerutnek.

A ZEGIKON Helyi Akci6csoport fenntartja a jogot, hogy jeten helyi fethivdst a jogszab6tyi kd.nyezet
alakulSsanak megfelel6en indokolt esetben m6dositsa, illetve jogszabalyban meghatiirozott esetben
felf0ggessze, vagy lezdrja, amelyr6l a ZEGIKON Heiyi Akcidcsoport indoklassal ellebtt kdztem6nyt tesz
kdzze a wwuzeqikon.hu oldalon.

Felhivjuk a tisztelt tamogatdst igenyldk figyetmet, hogy az AUHF a www.zegikon.hu hontapon tabthat6 6s
altaldnos tAjekoztatast ny[jt az alabbiakr6t:

1. Az Utmutat6 celja, hat6lya

2. Kizdr6 okok lisbja

3- A temogat si k6relmek beny(jtdsdnak 6s elblralasanak m6dja

1.1 A helyi t6moga6si kerelmek benyUjtdsanak 6s elbtrabs6nak m6dja - helyi kivdlaszt6s
1.2 Atamogatisi k6retmek benyUjtesanak 6s elbi€tdsenak m6dja _ v6gs6 e en6z6s

4. Tejekoztatds kifogas benyu.jtds6nak jehet6s696r6l

5. Tdj6koztai6at6mogat6iokiratmegkdt6s6r6l

6. A biztosit6kny{jtasi kdtelezetts6gre vonatkoz6 tej6koztat6

7. A fejlesz€ssel edntett ingatlanra vonatkozd fettetetek

L Tdj6koztatds a projektek megval6sit6sar6l, finanszkozasedt, es el6rehatad6senak kdvet6s6.6l

9. A kozbeszez6si kdtelezeftsegre vonatkoz6 €jekoztat6
'1 0. T6j6koztat6sra 6s nyiNenossagra vonatkoz6 kijtetezettsegek
'11. A felhiv6ssal, a projektkiv6lasztasi etjd€ssal 6s a projektrnegval6sftassat kapcsolatos legfontosabb

jogszabelyok

12. A kdrnyezetv6delmi, eselyegyent6s6gi 6s a n6k 6s feriiak egyenl6s6g6t bjztosit6 kdvetetmenyek

K6riiik, hogy a temogatasi k6relmet az dtmutat6k figyelembev6tet6vel k6szits6k etl
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8.A FELHIVAS SZAKMAI MELLEKLETEI

Fogalomjegyz6k
A felhiv{ishoz kapcsol6d6 m6dszertani Uttunutat6k
. helyitdmogat6si k6relem adatlap kitdlt6si 0tmutat6
. megalap026 dokumentum seg6dlet

b)

c) Csatolanddmell6kletek
. tamogat6i okirat sablon
. kommunikdci6s csomagok kereteben elsz6molhat6 k6ltsegek fels6 korl6tai

Zalaegerszeg, 2018. november 08.

Helyi akci6csoport vezet6 Munkaszervezet vezet6

Zalai Civit Etet6rt
Kttzhas_znn E gyesiitet

ovuu zataeaerszeo
Kossuth u.-47-51:

Ad6szdrn: 18966242- j-20
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Seg6dlet a Megalapoz6 dokumentum elk6szit6s6hez

A Teruletfejlesztesi Operativ program keret6ben megvaldsitand6

T OP -7. 1. 1 -1 6-H-0224 k5dszam! feiteszt6shez

M6dszenani bevezet6

Jelen dokumentum a Ter0letfejleszt6si Operativ program kereteben megvat6sitandd ZEGIKON HKFS 4_
es szam[ beavalkozesi teriiletek6nt megrelalt a ,,Civil egyiittm0k6d6s e]6sit6se 6s a fiatatok
megtadiAsat c6lz6 programok 6s kezdem6nyezdsek temogatasa', cimii (HKFS 6.1.4 ,,Civil
egyiittmiikitdds er6sit6se 6s a fiatatok megtart6sat c€tz6 prog.amok 6s kezdem€nyez6sek
6mogat{sa") projeK kidolgozasa soren etkeszitendd megalapoz6 dokumentum (tovabbiakban: MD)
ta.talmara vonatkoz6 alapvet6, altajdnos elverdsokat, javasolt szempontokat fogtalja dssze.

A megval6sithat6s6gi tanulmAny cetja:

- reEvans inform6ci6t nyfjt a projekt megalapozotseger6l, a finansziroz6s 6s a megval6sithat6sag
elemeir6l, a projektmegval6sitas soran fetmerUjo koCk6zatokr6l;- a megalapozott ddnt6shozataj 6rdek6ben informeci6t hordoz a HACS szamara a projekt szakmaj
6d6kel6s6hez, annak megftet6sehez, hogy a projekt vat6s probl6ma megoidaiat cebzza,
illeszkedik a rebvens HKFs cerjaihoz, optimdris mfiszaki 6s szaimai tartalommar bir, €rsadarmi
hasznai.jogossd teszik a tdmogat6st, p6nzugyileg v6giggondolt es a Emogatasj szab6lyoknak
megfelel.

Felhiviuk a figyelmet, hogy az MD a projeK szakmai 6rt6kel6s6nek egyik tegfontosabb eteme!

Az l\4D-ben tett megellapitesokat k64uk minden esetben togikusan indokotni, amennyiben lehet
dol(umentumokkal elemzesekkel al6tSmasztani.

Formai k6vetelm6nyek

A cfmoldalon kerj0k fert0ntetni a ,[4egarapoz6 dokumentum" crmet, aratta az MD-ver drintett projekt crm6t:
ZEGIKON HKFS 4-es sz5mri beavatkozasi teriitetek6nt megjel6tt az Civit egyiittm0ktid6s er6sit6se
6s a fiatalok megtadaset c6tz6 programok 6s kezdem6nyez6sek temogataaa. A clmoldatt az egyes
fejezebk es mell6kleteinek otdabzemait pontosan mutat6 tartatomjegyzek kdvesse. Az MD
tdrzsdokumentuma a projekt megval6sfthat6s6genak ert6kel6s6hez sztikseges l6nyegi inform6ci6kat
(tenyeket, te.vez6si adatokat 6s azokat kozveflenur ar6tamaszt6 indokrasokat) tartarmazza. Az egyes
fejezeteket kieg6szit6, kevesb6 renyeges informdci6k (ferhasznart dokumentumokjeg126ke, heryszinrajzok,
f6nyk6pek 6s abrdk, egyeb mdszaki dokumentumok, egy6b adminisztraflv doku;entumok stb.) a MD
sofszarmozott 6s oldalszdmozoft mell6kleteibe kerulienek_

Javaslat a megalapoz6 dokumentum larlalm6ra, szerkezet6re vonalkoz6an

K6rjuk, hogy az MD elkeszit6se soren tdrekedjen az efl6that6sdgra, 6s ar€, hogy az MD terjedetme ne
haladja meg a 20 oldalt (az MD me 6kleteinek oldalszima ezen feliil 6rtetmezend6)!

Az MD tadalmanak var6s adatokon kelr arapulnial Ajavasort szempontok kdzril minden esetDen a oroiekt
szempontjdb6l releviins reszeket k6.juk kifejtenjl

Figyeleml
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K6rjUk, hogy az l\4D elk6szitese soran a Tematikdban foglalt szerkezetet k6vesse, 6s Ugyetjen arfa, hogy
az [4D minden olyan inform6ci6t tartarmazzon, amia Tematika egyes fejezeieiaratt kifejtend6 szempontk6nt
felsorolasra ker0lt. Amennyiben az MD-ben nem ker0l kjfejt6sre a Tematikaban me;ha6.ozott vatamely
fejezet, fejezetr6sz, irretve annak ervart informeci6tartarma, 0gyaz r\4D megferer6 r6szeben kerjiik ismedetni
az elt6r6s szakmailag aletdmasztott indoklasel @L: a Tematik'ban megjel,tt szenpont az adott prcjet<t
eset'ben nen relev'ns, ennek ok...). A Tematika nem hatdrozza meg, hogy az egyes fejezetek alatt
megjeldlt elv6'est, szempontot milyen r6szletezetts6gget szukseges kifejteni, milyen reszszernpontok es
tov6bbi szempontok figyelembev6tele indokolt. Az l\rD a Tematikeban megjeldlt szempontokon kivuli.
tovdbbi infom6ci6kkal kieg6szithetd.

1. A proiekt bemutatasa {hattere, indokoltsaga)

1.'1- A mfikOd6si kitrnyezet bemutaftisa

2. l\4utassa be a projekt szerep6t a veros k6z6ss6gi 6let6ben.
3. Mutassa be, hogy az elm{lt 2-3 6vben milyen rendezvenyeket, pfogramokat val6sitottak meg:

Meg-
va16sitas

6ve

A projekt
tev6kenys6geinek

tartalma vezlatosan

A projekl
6rt6ke

(Ft, brutt6)

A projekt
finansziroz6si

torr6sa (temogates
eseten k6dsz6m
megiel6l6ssel)

Jelen proiekttel
val6 affed6s
ismeatet6se

(tev6kenys6g
szinten)

1.2. Probl6m6k, sziiks6gletek bemuhtasa

1- Mutassa be a civit egyiittmikdd6s er6sit6se dttat nytjtott szotgattatas szintjen megjelend
probl6mekat, szUks6gleteketl

2. A proiekt c6ljai, illeszked6se

1. Mely_ek a projekt etfog6 6s specifikus c6ljai, eMart eredm6nyei (sz6mszed, min6s6get m6r6 mutat6katis alkalmazzon). Kifejezetten mutassa be a fejlesztes hogyan jerul hozzd ; HKFS c€tjajnak
megvai6sulasehoz, a felhivasban meghatarozott c6lokhoz.

2. Mutassa be a projekt cetcsoport-specifikus kdzdss6gfejleszt6si hatasajt.
3. Mutassa be a projekt kapcsolddasat m6s projektekhez, fejleszt6sekhez. Amennviben retevans.

3. A pro,iek tartatma, megvat6sithat6sega
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1. Teryezeft tevekenysegek r6szletes bemutat6sa.
2. lsmertesse a megval6sitand6 tevekenysegek 6nell6an t6mogathat6 6s dne 6an nem tamogathat6,viilaszthat6 tevekenysegek szerinti bontesatl
3 Kerjuk' ismertesse az arkarmazni kivdnt mfiszaki-szakmai megordesokat 6s azok kdrtsegvonzat6t,

kdlts69hat6konysegdt.

n 
L.,^9^"-"1"fr^r]-l'^Jivdnt-,€szkaztipusok...ismertet6se, 

jndoktdsa, hozzdrendet6se k6z6ssegi
reveKenysegeKnez, megotdandd prcb16m6khoz.

5. Partnerseg bemutatdsa: ismertesse a helyi kdzdssegfejlesztesben vat6 aktiv reszveteEt.
6. Mutassa be a projekt megval6sitas so€n alkalmazott innovaflv elemeket, mddszereket.

1.

1.

Kockezatok bemutatesa

Milyen_ kock6zati tenyez6k veszetyeztethetik a projekt megval6sutdsdt, mitven bekovetkezdsl
valoszrnuseggel rcndetkeznek. 6s milyen hat6st gyakorolhatnak a prcjektre? K6ri0k, mu€ssa oe a
KocKaza! renyezoK mersektesere tervezett int6zkedeseket is

Fenntarthat6seg szempontjai

Mutassa be' hogy a civir egyuttm(k6ddsek fenntartas6t miryen forrdsb6r kivanja biztositanr, ifletue
azokE vonatkoz6an milyen anyagi fedezettel rendelkezik.
Ert6-kelje ld.viden a,projekteredmenyek fenntarthat6segdnak szempontjait, kit6rve a p6nz0gyi, szakmai,
KOf nyezelr lenntaft hat0s6qra

I
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