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TOP CLLD HELYI FELHIVAS

A helyi felhivds cime:
Egyedi minSs6get k6pviselS, hagyom
i nnovativ, sz6les
ti5megeket vonz5 fesztivdl- 6s rendezv6nykinelat
^nyteremtS,
kial akitasa
A helyi felhivds k6dszdma:
TOP-7.1.1-16-H-022-5

Magyarorszag Korm6nyanak felhivdsa a Zalaegerszeg terulet6n szekhellyel rendelkez6 gazdasagi
szeNezetek, civil szervezetek, k6zszfera, kdltsegvet6si szerv/kdzc6fu1 szervezet, ijnkomanyzat, r6sz6re olyan, csak Zalaegerszegre jellemz6 kulturalis, kdzdssegi program, fesztivel btrehozesa erdekeben, amely
meghatS.oz6 arculattal megk0l6nbdzteti a programot bdrmely helyi vagy m6s v6rosbeli rendezv6nyt6l.

A Komany a Padners6gi Meg6llapoddsban celul tiizte ki a tarsadalm' egyttmiikdd6s er6slt6sfi es a
szegenys6g, valamint a h6trdnyos megkiildnbdztet6s elleni k0zdetmet. A cet ebr6set a Kormany gazdasegi

szeryezetek, civil szervezetek, k6zszfeE, kdlts6gvet6si szerv/kdzc6l0 szervezet, dnkomanyzat
egy0ttm(kdd6s6vel tervezi megval6sitanijelen Felhivitsban fogtatt fett6tetek ment6n.
Az egyUttmUkdd6s keret6ben a Kormeny vellalja, hogy:

.

a helyi felhivas feltetebinek megfelel6 prcjekteket a projektre megit6tt a temogat1s minimum
dsszege 5.000.000 Ft. - a temogatAs naximum dsszege 60 000 000 forint kdzdtti vissza nem
teritend6 t6mogatesban €szesiti a rendelkez6s.e

.

5116

forftis erej6ig;

a temogat6si el6leggel kapcsolatos felt6teleknek megfelel6 t6mogatoft projekteknek a megtt6lt
tamogat6s ebzemolhat6 kdlts6gei legfeljebb az el'leg maxime s medeke nind szazal6kban, mind
nilli' fodntban 1O0 Vo-enak megfelel6, maximum 60 milli6 Ft dsszego t6mogat6si et6teget biztosit;

u',1
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A tdmogatdsi k6relmet benyfjt6 szervezetek az egy0ttm0kod6s
kereteben v6llalj6kr, hogy:

.

.

projekqok megval6sfHseval hozz6jarulnak az egyedi min6s6get
kepvisel6, hagyomenybremt6,
innovativ, sz6les t6megeketvonz6 fesaivdl es rendezv6ny kfneht kialakikisa
c6Ianak eter6s6hez;
a kapott tdmogat6son felul dner6b6l finanszirozz6k a Oroiektet.

r A t6mogalasi kerelem
benvliris6m es meovet6sras6ra szamos egy6b tefted vonatkozhat. Kedok, tanuhanyoza
at e4ket a
Felhivas tov6bbi feiezeteibent
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A helyi felhives erviraszthatattan r6sze a Top GLLD Artaranos 0tmutat6 a Heryi Ferhivasokhoz
c.
dokumentum (a tovebbiakban: AoHF), ametynek hatelyos verzi6.ia meghtalhat; a wdw.zeqikon.hu
honlapien .

A helyi_felhivas, az AoHF, a p6nzUgyi Etszamotdsi Utmutat6 6s kapcsot6d6 me 6ktetei (p6nziigyi
6sszesit6k), szakmai mell6kletek 6s a helyi Emogatasi k6relem adaflap egyiittesen ta.tatma?:Ak
a
helyi t6mogat6si k6relem elk6szit6s5hez sziiks6ges tisszes fett6tett.

Amennyiben jelen helyi felhivesban fogtattak valamely fejezet tekintet6ben elt6.nek az
AUHF_ban
vagy a P6nziigyi Ebzemoresi 0tmutat6ban megfogarmazott ertariinos er6irasoK6r, akkor a ieren
dokumentumban szabaVozottak az i16nyad6k.
Felhivjuk a tiszieft temogat6st igenyt6k figyetmet, hogy az AoHF 6s a p6nzugyi Elszemobsi 0tmutat6
eset6n az i€nyit6 hat6sdg, a helyi felhfves, a helyi tdmogatdsi k6relem ada aD, tov6bb6 ezek
dokumentumai eseten a HACS a v6ttoztatas jog6t fenntartja, ez6n k6rjnk, hogy kdvess6k figyelemmet
a
ZEGIKON Helyi Akci6csoport www.zeqikon.hu cimij honlapj6n megjelend kozlem6nyeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTESEK HATTERE
1

.1

.

A felhiv6s indokolts6ga 6s c6lja

Zalaegerszeg varosaban 2016. majus 25-6n atakutt a ZEGIKON Helyi Kdzdssdg, metynek c6lja, hogy egy

elhet6bb varos kiaiakitasa 6rdek6ben tdmogassa zalaegerszeg kultur6lis kdzegenek, identitas6nak
fejleszt6s6t. Az akci6csoport miik6d6si terulete zalaegerszeg kdzigazgatasi brulete, cblcsoportja a veros
59 275 f6s lakossaga.
Jelen felhiviis a

rerule! es Telep0lesfejlesztesi operativ program 7. prioritas6hoz kapcsor6dik, amelvnek

atfog6 celja klserleii jelleggel, integrdlt 6s progEmalapd fejleszt6sek megval6sft6sa viifosi szinten a helyi
k0zdss6gek reszv6teldnek es tudatossagenak fokoz6sa, a helyi tarsadalmak megUjtt6sa valaminta helyi6s
kdzdss6gi alap{ gazdasag fejlesztese 6rdekeben.

E c6l el6r6senek a TOP 7- priorit6sehoz kapcsot6d6 eszkdze a vdfosok kutturetis 6s kdzdss6gi ebenek
meg[jitesa, kozdssegi alap! gazdasdgfejtesztesi m6dszertanok kialakitasa 6s etterjesztese a hetyi

lakossag,

civil

6s

szetuezetek, vd atkozesok

dnkormenlzatok egyrjttm0k6d6s6vet, illetve

kezdemenyezeserc k6sz016 integrett, kdz6ssegfejteszt6st es hetyi identitestudatot el6segitti, ets6dlegesen
kulturdlis 6s kdz6ssegi tartatm[, a helyi k6z6ss6g fejleszteset t6mogat6 strategidk menten_

A

strategiak, amelyek egy, a vAros terutet6n kijel6lt dsszef0gg6 akci6teruletre keszulnek, 6s a helyi
fejlesztesi programok alapjdtjelentik, egyszerre 6s dsszehangottan k6pesekaTOp ERFA6s ESZA foresait
haszndlni. A beavatkozesok eredm6nyek6nt pa.tnersegben tervezett, integrat, djszerii 6s innovativ helyi
fejleszt6sek val6sulnak meg, amelyek a helyi kdzdssegek meger6sit6sen keresztol hozzejerutnak a teriilet
nepessegmegtart6 kepesseg6hez. A strat6giai szintf egynttm0k6d6s er6s6des6vetc6t bvabb6 a hetyi civil
szektor aktivitdsanak es ismertseg6nek ndvelese is.
Ennek 6dek6ben elk6szult a ZEGTKON Helyi Kdzdssegi Fejtesztesi Strategia, melyben kdzponti szerepet
szantak a partners6gi bevonSsnak_

A Strat6gia etfog6 c6lja Zalaegerszeg kuttur6ljs k6zeg6nek, identites:inak fejleszt6se, egy 6lhet6bb vdros
kialakitasa 6rdek6ben. Ennek el6r6set k6t atfog6 cettemogatja, lgymint

.
.

,,Kdzdss€gi rendezv6nyek, akci6k infrastrukturdtis alapjainak meger6sit6se"

"Kultu€lis

6letet, kdzdssegi kapcsolatok er6siteset szolg6l6 programok, innovativ kezdem6nyez6sek

megval6sltAsa"

A ZEGIKON HKFS 5. beavatkozisi tediletk6nt az,,Egyedi min6s6get k6pvisel6, hagyomenyteremt6,
innovativ, sz6les taimegeket vonz6 fesztival 6s rcndezv6ny kinalat kialakftesat,, hat6rozta meg az

alabbi indokles alapjan.

A strategieban specifikus c6lk6nt jetenik meg a kutturalis, k6ztjss€gi programok, hi6nyp6fl6 innovativ
kezdem6nyezesek megval6sitasa, melynek keret6ben az esemenyek vaftoz6 kinalaftal, es
hagyomanyteremt6 c6llal szervezend6k, melynek sor6n a turisztikai potenciet kiaknazesa, tovebbi helyi
ertekek bemutatesa is cel. A v.ifos kiemett feladatdnak tekinti a fiatalok Zalaegerczegen tartasat vagy
hazacsebitdsal Ennek 6rdek6ben kuldnbdz6 c6tzoti akci6k szervez6se sz0ks6ges.

A strat6gia celjainak val6 megfelel6s ertetmeben eNa.6s, hogy a tervezett rendezveny l6trehozdseval
megval6suljon egy olyan nemzeti vagy ak€tr nemzetkdzi szint0 athakcj6, ami Lj c6lcsoportokat is megnyer

6s

csdkkenti

a

turizmus koncentEltsdgal

A

program kereteben megval6sul6

ij

rendezv6nyek

t6mogathatjAk a Helyi Es6lyegyenl6s6gi prcgram azon c6tkit(z6s6t, hogy megval6suthassanak specjdtisan
az id6sek szamera szeNezett esemenyek, figyelemfelkelt6 Os prevencids programok.

El6nyben r6szesitenddk azok a projektek, ametyek 6pitenek a v6ros arcutatdra, megt6v6 er6ss6geire,
kulturdlis ordks696re, a v6.os egyedis696t hangsdlyozz6k, hagyom6nyteremt6 c6ltal indulnak.

(r- lr,'
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Olyan tjszerii kezdem6nyez6sek t6mogat6sa a cel, amelyek orsz6gos vagy
t6rs6gisznten egyeduIA 6ak,
amelyek Zalaegerszeg image-6hez pozotivan jarutnak hozzd 6s a jdv6UenitotytaUs
komory potencialt rejt
magaban.

Elviires, hogy a prcgramok hehdnyos helyzet0ek, fogyatekkal 6t6k szamara is elerhet6ek tegyenek.

1.2.

A rendelkezesre ell6 forras

A felhivds meghirdetesekor a t6mogat6sn rendelkez6sre dll6 tervezett keretdsszeg
84,5 millid Ft.

Jelen ferhivds fo*6set az Eur6pai szoci6ris Arap es MagyarorszSg kdrtsegvet6se tarsfinanszirozesban
biztosftja.
A tamogatoft t6mogatesi k6relmek v6rhat6 sz6ma: 2-3 db.

'1

.3.

A t6mogat6s hattere

Jelen felhiv6st a ZEGIKON Helyi Kdzdss6gi Fejjeszt6si Strategia 2016_2020 keret6ben
a ZEGIKON Hetyi
Akci6csoport hirdeti meg a TOP-7.1.1-16-2016-OOO22 szamt, a HACS 6s a RFp tH
kdzdtt tekejdtt
EgyUttmUkddesi Megatlapod6s atapj6n.

2.

UGYFELSZOLGALATOK ELERHET6SEGE

Ha tovebbi inform6ci6kra van sz0ksege, forduljon bizalommal a ZEGIKON hetyi akci6csoport
Ugyfelszolgalathoz a 06-92J10{04 telefonszamon, ahot h6tf6t6t cstit6rtiikig
9.00 - t6l 15.00 6reig,
p6nteken 8,00 -t6112.00 6reig fogadj6k hiv6s6i.

Szem6lyes Ug!.felszotg6tatot hdtf6t6l sze.daig 8.00 _ 12.00 6reig biztositunk_

K6rj0k, kdvesse figyetemmel a futhivassal kapcsotatos kdzlemenyeket a ZEGIKON Helyi Akci6csoport
honlapj6n (wwwzegikon.hu), ahola HACS 0gyfebzolgdlat elektronikus eterhet6segeit js
megtaEthatja!
A be6rkezett e-mailekre egy munkanapon bel0l v6laszolunk.
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3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVARASOK
K6rj[k, hogy a temogatasi k6relem dsszedllitdsa sordn vegye figyelembe, hogy a prqeKeknek
meg ketl
felelnitk kulondsen a kdvetkez6knek:

3.1. A projeK keret6ben megval6sitand6

tev6kenys6gek

3.1.1 . On6ll6an tamogathat6 tev6kenys6gek
A felhiviis keret6ben az aEbbi tev6kenysegek Umogathat6ak dn6lj6an:
Ondl16 vonzer6k6nt megjelenni k6pes fesztiv6lok es renclezv6ny sorozatok megval6sltesa:

a)

Helyi identitdst, lokalpahiot2must er6slt6, t6rs6gi sajdtoss6gokat iitkarol6, hagyom6nyte.emt6
fesztivelok, rendezv6nysoaozatok szervez6se (pl. zenei programok, koncertek, hagyomeny6tz6
prog|amok, tematikus konferencidk, kie itdsok, tench6z, szakmai programok,
stb.t

b) Tarsadalmi-

6s

szeruezeti egyuttmijkdd6sen alaput6 spod_ 6s/vagy egeszsegmeg6e6

prog€mok szervezese (eg6szs6gnap, sportnap, prevenci6s fogliikozasox,
tematikus
sportversenyek, vet6lked6k, sportol6st 6s eg6szs6ges 6letm6dot €mogat6
informativ
programok, stb.)

c) casrron6miai

hagyom6nyok 6.z6se 6s/vagy innovativ, hagyomanyteremt6 gasztrokulturdlis
programok szervez6se (gasztron6miai bemutat6k, f6z6versenyek,
hetyi 6s tejjetegii etelek
n6psze{isit6se, tematjkus prcgramok, stb.)

3.1 .2. On6ll6an nem temogathat6 tev6kenys6gek:
A felhivas kereteben az alabbj tev6kenys6gek dndll6an nem tamoqathat6ak:

3.1 .2.1. Kdtelez6en

megval6sitand6, 6n6ll6an nem temogathat6

tev6kenys6gek:
a) Nyilv6noss6g biztositasa az AUHF 10. fejezete alapjiin;
b) Projektmenedzsment;

c) HorizontSlis szemoontok:

3.1.2.2. Vebs4hat6, on5ll6an nem tamogathat6 tev6kenys6gek:
a) A 3.1.1 pontban meghat6rozott tev6kenysegekhez kapcsol6d6 eszkdzbeszezes;

b) Kdzbeszerz6si eljar6sok lefolytatdsa

-

amennyiben relevans:

c) Projekf el6k6szit6s, tervez6s;

3.2. A t6mogathat6 tev6kenysegek ellami tamogat6si szempontU
besorol6sa

I

L-u,

D

A felhivas kereGben tamogathatd tevekenys6gek a 2014-2020 programozdsi jd6szakra rendett foresok
felhasznaEsdra vonatkoz6 uni6s versenyjogi 6rtelemben vett dllami tamogatasi szabdlyokr6t sz6l6
25512014. (X. 10.) Korm. rendetet alapjan kdzOss6gi versenyjogi szempontb6t az at6bbj jogcfmeken,
a
kdvetkez6 tamogatisi kateg6riekra vonatkoz6 eldfrdsok alapjdn vat6sithat6k meg:
TAmogathato tev6kenyseg

T6mogatas jogclme

3.1.'1. Pont szerinti dnall6an

25512014. (X. 10.) Konn.
rendelet 4 S 15. helyi k0zdss6g
szeryezezes a helyi fejleszt6si

t

imogathat6 tev6kenysegek

T6mogatesi kateg6ria

Csek6ly 6sszeg( tdmogatas

stratdgiahoz kapcsolddva

3.1.2. Pont szerinti

6ndll6an

nem
bmogathatd
tev6kenys6gek kiveve
prqektel6keszlt6s

Prcjekt

el6k6szit6s6vel
felmer0l6

kapcsolatosan
kdlts6gek

25512014.

(X. 10.)

Korm.

|endelet 4 S 15.

25512014.

(X. 10.)

Korm.

rendelet 4 S f5.

lgazodik a

f6tev6kenys6g
tAmogatdsi kateg6riSjdhoz

Csekely osszeg0 Gmogat6s

3.3. Nem tamogaihat6 tev6kenys6gek
A felhiv6s keret6ben a 3.1.1. -

3-1.2. poniokban meghaterozott tevekenysegeken tdlmen6en mes
tev6kenys6g nem t6mogathat6, kuldnos tekintettel az at6bbi tev6kenys6gekre:

a)

TOP alebbi konstrukcioi keret6ben tdmogatdst nyert fejlesztesek:
TOP-1.2.1-15

-

roP-1.2.1-16
TOP-2.1.1-15

'loP-2.1.1-16
roP-2..1.2-15
roP-2.1 .2-16
TOP-4.3..1-15

,
-

TOP-4.3.1-16
TOP-5.2.1-15

TOP-s.2.1-16
TOP-s.3.1-16

roP-5.3.2-17
TOP-6.'1.4-15
TOP-6.1.4-16

TOP€.3..1-15
TOP-6.3.1-16
TOP-6.3.2-15

TOP$.3.2-16
TOP-6.7.1-15
TOP-6.7.1-16

-

TOP$.g.1-15
TOP€.g.1-16
TOP-6.9.2-16

lr-1r,1
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b)

egyes dgazati operativ programok 6ltal a kdz6ss6g 6s kuttira, valamint a turisztiKa reruteten
tamo gatott fejlesztesek;
szdll6shelyfejleszt6s;

o)

kultur6lis drdks6g kizdr6lag ellagmegdv6st c6tz6 meg{jtt6sa;
valldsi helyszin megujftAsa kizer6hg vallesi cel[ hasznosit6sra;
lakitsc6lra szolgdld lak66p0letek meg[jitdsa,

0

helyi k0zdss6g szAm6ra nem el6rhet6 infrastruktrtra fejlesztese:
oiyan ingatlanok fejlesztese vagy programok, amelyek a strategjdban megjel6lt c6tcsoponoK
szemdra nem l6togathat6ak vagy csak egyes csoponok szdmara hozz6feftetdk:

s)
n)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
i.
ii.

kdzszf6ra funkci6kat elldt6 eputet 6ptt6se, funkci6j6ban tOrten6 fel0jitesa, korszeft.jsitdse;
okbtesi intezm6ny funkci6jban tdrt6n6 fejlesztese;

szocialisszolgaltatesfejleszt6se;

eg6szsegugyiszolgettat6sfejbsa6se;
term6fdld vdsdrlds;
rendezveny eseten nem vehet6 ig6nybe t6mo9at6s

kizef6hg egy adoft gazdasagi Ersasdg 6rdekeinek

6s

termekeinek bemutatas6t c6lz6

(termekbemutat6), kiv6teft kepez a hetyitermekek n6pszeriistt6s6t szolg6l6 rendezv6ny,
valamint

politikaic6lIrendezv6nyekre.

3.4.

A

projeki mfiszaki, szakmai tartalmeval

6s a

megval6sitessal

kapcsolatos elverasok
3.4.1 . M(szaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elv6r6sok

3.4.1.1 Mfiszaki 6s szakmai elv6r5sok
A

pfojekt miiszaki' szakmai tarbrmanak meghatarozesahoz az ar6bbi erva€sok figyerembe vetere

sz0kseges:

a.

A fejleszt6s soren min.

b.

Rendezv6nyek t6mogatas6nak szakmaj k6vetetmenyei:

1.
2.

t

hAmogathat6 tev6kenys6get

ke

megvat6sftani.

A

kedvezm6nyezett kdteles a rendezv6ny t6m6jdr6t, helysztn6r6t 6s id6pontjar6t sz6ld meghiv6t
es/vagy a meghirdet6s dokumentaci6j6t a rendezv6ny megval6sltesi id6ponlet meget6z6en az
illetekes HACS-hoz megkUtdeni, akikdteles a honlapjdn t6rt6n6 kdzz6t6tet6r6l qondoskodni.
Az e tevdkenyseg kefet6ben tamogathat6 rendezvdny kdrtsdgei kdzdtt kizdr6r;g azon szorgartat6sok
koltsegei szamorhat6ak er, ameryeknek igdnybeveter6re a rendezv6ny htogat6i ier6 kurdn dijat
a
szolgdltatdst ny0jt6 nem szdmolt fet.

3. A rendezveny meghirdet6s6nek

dokumentdci6j6t, valamint a .endezv6ny hetysztn6t, id6pontjdt,
c6lcsoportjat, eredm6nyeit bemutat6 eml6keztet6t 6s legatitbb tiz darab, a.endezv6nyf6bb programjait
6s a rcndezv6nyen elheiyezett arcutati elemeket bemutat6 datumozott fot6t a rendezveny id6pontjdt

4.

kdvet6en legk6s6bb az els6 otyan kifizet6si k6retemmel egyidejijteg be ke ny0jtani, amelyben
a
rendezvennyel kapcsolatos t6tel is elszamoldsra kerfl.
Amennyiben a kedvezm6nyezett nem tesz ereget a dokumentaci6s kdterezettsdgenek, a kiflzetesi
k6relemnek a rendezvenyhez tartoz6 t6telei elutasitasra kerulnek_

10
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Felhivjuk a figyelmet, hogy a moszaki, szakmai tartalom csdkken6se
eset6n _ a cso,(enes m6rtek6t6l
fuggetlenul- az elszdmorhat6 k.ftseg ds a t6mogatds osszege ardnyosan csdkkentesre
keri]r az e ntett
tulajdonsegt6l vagy k6pessegt6l val6 elmaradas arenvdban!

3.4. 1.2. Es6lyegyenl6s6g 6s kornyezetv6delmi szempontok

6rv6nyesit6s6vel kapcsolatos elvdr6sok
'A horizontdlis cel megvat6sitdsa, valamint a megval6sitas ercdm6nyess6g6nek nyomon k6vet6se
6rdek6ben vegzett tev6kenys6g kdvetkezteben felmer t kdtts€g etszdmothat6. A kiemelt
c6tok 6s a
t(ornyezetvedermi, es6ryegyenr6s6gi 6s a n6k 6s ferfiak egyenr6s6get biztosit6
kovetermdnyek r6szretes
ismertetese megtabthat6 az A0HF 12. fejezeteben.
A projekt tervez6se 6s megvat6sit6sa sordn k6rjuk, vegye figyetembe, hogy a projektben l6trehozott
eredm6nyeknek meg ke fetetnitk az alabbi elvadsoknak is:
. Az eur6pai uni6s for6sb6l t6mogatott projektek kedvezm6nyezettje kdtetes a projektre
vonatkoz6 kdrnyezetu6delmi 6s esetyegyent6segj jogszab6tyokat betartani, a projekt
ettal
erintett te iteten a v6dett termeszeti 6s kutturalis 6rt6keket meg6rizni, a fennelt6 vagy
a

.
.
.

'

beruh6zessordn ketetkezett kdrnyezetikdd esaz es6jyegyenl6s6g szempontjdb6tjogszabatyba
0tkdz6 nem-megfelet6s6get tegk6s6bb a projeld megval6sitesa soren meqszrjntetn,.
A fejleszt6shez kapcsot6d6 nyituenos esem6nyeken, kommunikdciojdba;6s visetkedeseben
a
l6mogat6st ig6nyt6 es6tytudatossdgot fejez ki: nem kdzvetit szegregacrot, csdkkenti
a
csoportokE vonatkoz6 megtev6 el6itetebket.

a

bmogatdst jgenyl6 teleputesi 6nkormenyzat. az ig6nyt6nek rgazolnia ke a
helyi esetyegyent6segi program megl6tet az egyenl6 b6n6sm6dr6l 6s az eselyegyent6seg

Ha

el6mozdltasar6t sz6l6 2003. evi CXXV. tOrv6ny 31. (6) bekezd6s6nek megfetet6en.
S
Ha a tamogat6st ig6ny16 dtven f6n6l tdbb szemelyt fogtalkoziatd kdttsegvetesi
szerv, vagy
tdbbs6gi iillami tuta.jdonban A d jogi szem6ty, az ig6nyl6nek igazotnia ke az
esetyegyentdsegi
terv megl6t6t az egyent6 b:inesm6dr6l 6s az es6tyegyent6s6g et6mozditasar6l sz6t6
2OO3_ 6vi
CXXV. tdrv6ny 63. S-nak megfelel6en_
Az el6frt es6ryegyenr6s6gi int6zkedesek eredm6nyet a beszamobkban .endszeresen
be kerl
mutatni.

3.4.'1.3. Egy6b elv5rrisok
A 300 milli6 Ft telies elszamolhat6 k6tts6g alatti proieKek eset6n nem kOtetez6 a
elemz6s elvegz6se, elegend6

dokumentumban.

a

projekt penzfigyi fenniarthatds6ganak bemutatasa

kdtts6g-haszon
a megalapozd

3.4.2. M6rf0ldkdvek tervez6s6vel kapcsolatos elverasok
A projekt megval6sitesa sorSn legatibb 4 m6rftitdkdvet szaiks6ges tewezni, tegfetjebb
5 m6rftjldk6
tervezhet6. Az utols6 merfdldk6vet a projekt fizjkai befejez6s6nek v6rhat6
id6pontjiira szukseges
megerveznt,
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Az egyes m6rfdldkdvekkel kapcsolatos elvdr6sok a k6vetkez6k:

1.

2.

Proiekt el6k6szit6se
A megvalosit6s els6 merfdldkdve a projekt el6k6szit6si dokument6cj6 teljes kdn:l teljesitese.
Az ebkeszit6si dokumenbci6 tadalma pl:
a) kozbeszerzds lefolytatdsa (amennyjben felevdns)
Megval6sikis
beavatkoz6sok eseteben minimum 6 havonta betervezett morfdldkdvekkel szuksooes

A,soff

Jelenteni az el6rehaladest.

Beny{jtand6 dokumentumok: fot6dokument6ci6, teljeslt6s igazolesok, stb., a,,soft, tev6kenysegek
eset6ben egyeb relevans dokumentumok (pl. jetenldti iv, stb.).

3.

Projekeeras
A teljes projektfizikai befejez6s6t js sz0ks6ges dnall6 m6rfoldk6k6nt beterveznr.
Benyfjtand6 dokumentumok: fotddokumentdci6, tetjesit6s igazotasok, egyeb projekLarest igazol6
dokumentumok (pl. kifizet6st igazot6 bankkivonatok, stb.).

A merioldkdvek d6tum6nak tervez6se soren kerj0k, vegye figyelembe, hogy a 272t2\j4. (Xl_b.) Korm_
rendelet 90. S-a alapj6n az iranyito hat6seg jogosult a t6mogat6i okiratt6t etellni, vagy a szerz6des

felbonkisdt kezdemenyezni, ha
a) a t6mogat6i okirat megkdesetdt szdmitott tizenk6t h6napon betuj a tamogatott tev6kenys6g nem
kezd6dik meg es a megval6sit6s 6rdek6ben harmadik fett6t megvaserohnd6 szotgaltat6sokat. arukat,
6pttesi munkekat legaHbb azok tervezett 6ssz6rt6k6nek 5oo/e6t et6r6 m6rt6kben - esefleges kozbeszez6si
kdtelezettsegenek teljesit6se mellett - nem rcndeti meg, vagy az efie idnyul6 szee6d6st harmadik f6 et
nem kdtimeg, vagy
b) a temogat6i okirat megkdt6s€t6r szdmftott tizenk6t h6napon ber0r a tdmogates igenybev6teret a
kedvezmenyezeft 6rdekkdr6ben fermer0rt okb6l nem kezdem6nyezi, kifizetesi ig6nyl6s benyujtasevar a
meglt6lt tdmogatas legalabb '10%+nak fethasznalesat nem igazolja 6s k6sedelm6t ezen id6 atatt irdsban
sem menti ki.
Az egyes m6fijldkdvek kdzdtti id6 nem haladhatja meg a 6 h6napot.

A kedvezmenyezett a t6mogat6i okiratban foglalt utemezes szerinti meddtdkdvek el6r6s6t kdvet6 tizendt
napon belul k6teles id6k6zi kifizetesi ig6nyt6sben beszamolni a projekt kereteben felmerult 6s elszamolni
kivent ktibegekr6l, a projekt penzugyi er6reharaddser6r, varamint a kifizet6si ig6nyr6s r6szek6nt beny{jtott
szakmai beszdmol6 keret6ben a muszaki-szakmai erdrchaladasenak bemutatdsdval a oroiekt
eredm6nyess6g6rdl, valamint hat6konysag616l.

3.4.3. A projekt szakmai megval6sitesa soren a kOzbeszerz6s
kotelezetts6gre vonatkoz6 elv6r6sok
Felhivjuk a iigyelmet a projekt keret6ben megval6stiand6 beszee6sek tekinteteben eseflegesen tunnalb
kdzbeszez6si kdtelezetts€gre. Az i.anyad6 jogszabdlyban meghagrozott koterezetts6gek megellapitasa
es betaftdsa a tdmogatast jg6nyl6, i etve a kedvezmenyezett feladata.
A kdzbeszerzdsi kdtelezetts6gre vonatkoz6 r6sztetes tdjekoztat6s az AUHF 9. fejezet6ben tatathatd.

3.4.4. A projekt szakmai megval6siteseval kapcsolatos egy6b elv6r6sok
Jelen felhiv6s eset6ben nem relev6ns.
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3.5. A projektv6grehajtes

id6tartama

3.5.1. A projekt megkezd6se
Tamogatas a helyi tamogatdsi kdrelem beny0jtasdt megel6z6en megkezdett projekthez
nem jgenyethetd.
A projekt megvaldsitaset a helyi t6mogatasi kerelem beny[jtasdt kdvet6 napon a tdmogaEst ig6nyl6
sajdt

felel6ssegere megkezdheti' de a projekt megkezdese nincs befory6ssar a heryi
tiimogatasi kererem
6dekel6sere 6s nem jelent et6nyt annak elbir6l6sa soren, tov6bbe nem garant6tja az jgenyelt
tamogatas
elnyereset.

A tamogatoft p.ojekt megkezdetts6g6.e vonatkoz6 r6sztetes szabelyozest az AUHF 8.fejezt6nek

6..1.

alpontja ta.talmazza.
Ha a tamogatast ig6nyl6 a timogatdsi ddntes k6zhezv6tel6t megel6z6en kdzbeszez6si
etjerdst folytat le,
kdteles a 2014_2020 programozesi id6szakban az egyes europai uni6s arapokbdr
szarmaz6 tamogatasok
felhasznelesenak rendj6tiSr sz6l6 27212014. (xl.s.) Korm. rendelet xvl. fejezet6nek renderkezesei
szerint
elj6rni.

3.5.2. A projekt v6grehajt5s6ra rendelkez6sre 6l16 id6tartam
A projeld fizikai befejez6sere a projekt megkezd6s6t, vagyamennyiben a projekta
temogat6iokirat hatetyba

l6p6s6ig nem kezd6ddft meg, a tamogat6i okirat hatatyba l6pes6t ktjvet6en tegfeljebb 24
h6nap all
rendelkez6src.

A projeki ftzikailag befejezett, amennyjben a projekt keret6ben tdmogatott valamennyi tev6kenys6g

a

tamogat6i okiratban meghatarozottak szednt, a heryi ferhivasban meghatdrozott ferteterek
melett terjesurt.
A projekt fizikai befejez6s napjanak a projekt utors6 t6mogatott tev6kenysege fizikai terjesitesenek
a napja
min6s0l.

A bmogatott tev6kenys6gtipusok fizikaj teljesitettsegere vonatkoz6 €szletes szabdlyozast az AoHF
fejezetenek 6.2. alponqa brtalmazza.

8.

A t6mogatest ig6nyl6 projekttet kapcsotatos p6nz0gyi elszdmobsa (2616 kifizet6si ig6nyl6s)
benytjt6sanak
v6gs6 hat6rideje a t6mogat6i okiratban rdgzitett detum.
A 2616 kifizet6si ig6nyl6s benyujtesdnak hatarideje az utols6 m6rfoldk6 el6r6s6t
kdvet6en: 90 nap.

Allami tamogates ffpusl er6reg eset6n regk6s6bb az er6regforydsitast kovet6 h6rom 6ven berur
a nvfitott
tAmogatessal el kell sz6motni.

3.6. ProjeKekkel kapcsolatos egy6b elvdr6sok
3.6.1. A projekt tertrleti korl6toz6sa
Tiimogates kizarolag a ZEGIKON HACS lH 6ttat elfogadott HKFS_6ben rogzitett fdldrajzi
brrjtetet
(akci6terulet) mag6ba foglat6 telep0t6sen sz6khe yel vagy tetephellyet rendeliez6
szeruezet ahat, az
akci6terdleten 616 cebsoportok szam6ra megvat6sitott fejteszt6sekhez vehet6 igenybe

3.6.2. A fejleszt6ssel 6rintett ingailanra vonatkoz6 felt6telek
Jelen felhfvds eset6ben nem relevens.

Flo' rrc

3.

7. I ndik5torok, adatszotg6ltat6s

3.7.1.Indikdtorok
Jelen helyi felhivas Kercteben az Top-ban ds a ZEGIKON HACS IH altal elfogadott HKFS-eben
foglaltaknak megfelel6en a kedvezm6nyezett az alabbi indikato116l koteles adatot szolg6ltatnj 6s
prolektszint( c6l6d6ket teljesiteni:

Indikdtor neve

Alap

M6rt6k-

egys69

Tipusal

C6l6rt6k'?

Azonosit6

A kormanyzati,
dnkormdnyzati, ill. t6rsadalmi
paftnerek vagy nem
0nkof manyzati szervezetek
eltala HFS keret6ben
teruezett 6s v6grehajtott
programok szama

Pfogramokba bevont
c6lcsopodba taftoz6k szama

ESZA

oo

OP kimeneti

ESZA

fd

HKFS
Eredmenymutat6

Pa23

Felhivjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 progEmozesi id6szakban az egyes eur6paj unj6s atapokb6l
szarmaz6 tamogatesok fethaszneles6nak rendj6t6t sz6t6 272t2AM. (Xt.5.) Korrn. rendelet 88.
S_a alapjdn
a kedvezm6nyezett kizar6lag a temogat6s arinyos csdkkent6se mellett jogosult csdkkenteni az indiketor
c6l6rt6ket a tamogat6i okiratban.
Amennyiben egy jndiketof nem 6ri et a projektre a tdmogatdi okiratban meghatarozott 6rt6k 75%-at, a
tamogaijs csdkkent6sre keriil, illetve a kedvezmenyezett - a vis maior esetet kiv6ve - a tdmogaies aranyos

reszet, a rendeletben meghatdrozottak szerint kdteles visszafizetni- A Kormdnyrenderet 8e. (1)-(4) szerinti
s
szankci6 nem alkalmazand6 szakpoljtikai mutat6k 6s az Op_eredm6ny_indiketorok eseteben.

A

relevans TOP indiketorvelblasok csak akkor fogadhat6ak el, amennyiben azok az indiketorok
szamitds6hoz haszneland6, az irenyit6 hat6siig altal meghatarozott kdtelez6 m6dszertan alapidn ker0ltek

A,z

meghatii1026sra.
indikAtor
httpsJ/www.oalvazat.oov.hu/node/57573

adatlapok az

atabbi tinkr6t 6rhet6k

el:

Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikator egyben a ferhivas 3.4. fejezete szerinti m[szaki,
szakmaitadalom reszet kdpezi, a tamogat6i okiratban szerepl6 teru6rt6k csdkken6se eset6n a mtszaki,
szakmai tadalom cs0kken6s6fe vonatkoz6, a272t2014. (XI_5.) Korm. rendelet 1. mellektetenek 65.4 pont
c) alpontjaban r6szletezett szabdlyozAst alkalmazzuk.

3.7.2. Szakpolitikar mutat6k
Jelen felhiv6s eset6ben nem relevdns.

z

Amely indjkatoreseGben az osz opban edek keiilt rogzitesre, aa tamogatdsi kerelmenk6nt az etvari kdtetez6
minim,tis vatblis
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3.7.3. Egy6ni szint( adatgyfijt6s ESZA fon6sb6l megval6sut6 felhiv6sok
eset6n
A HKFs megval6sitdsa kereteben a temogat6st ig6nyr6neka projekt kereteben az Eur6pai szocieris Arapr6r
sz6l6 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. meleklet6ben foglalt kdzds kimeneti6s eredm6nymutat6k et6e|it6sa

6rdek6ben a rendeletben meghat6rczottak szerint adatot keli szotgeltatnia a bevont c6tcsoport tagjair6l. Az
adatgy{jtesi kdtelezettseg a program azon r6sztuev6ire vonatkoz6an dll fenn, akiknek kdzveflendl kedvez
a beavatkozas, azonosithat6k, jellemz6ik lekerdezhet6k, 6s akik szamara egyedi kiadesok kul6nlthet6k el.
Az adatgyujt6s kereteben a r6sztuev6kkela projektbeval6 bel6p6skor, valaminta projektb6lval6 kilep6skor
ke.d6ivet kell szuks6ges kitdltetni, majd a megadott adatokat az EprK feluleten ke a kedvezm6nyezettnek,
jlletue megbizottjAnak rdgziteni. A kedvezmenyezett
ezzel kapcsolatos teend6it 6s felel6ss6g6t az
adatfeldolgozesi szerzddes rdgziii, amelyet az trenyit6 Habsag a tdmogat6i oklrattall egyidejUleg kdt meg
kedvezmenyezettel. Az adatfetdotgoz6si szerz6d6s 6s
k6rd6ivek meqtekinthet6ek a

a

https://wwwpalyazat.gov.hu/doci/4404

a

oldalon.

Egy6b adatszolg6ltatds kdr6be tadoz6 mutat6k

A

r6sztvev6kres vonatkozri
mutal6k a kdvelkez6k:

ktiziis

bel6p6

bel6p6

kil6p6

ki16p6

ferfi

no

f6rfi

n6

kimeneti

munkan6lkUliek, bele6rtve a tart6s munkan6lk0lieket
is

taft6s munkan6lkUliek
inaktiv szemelyek
oKatasban vagy k6pz6sben r6szt nem vev6 inaktiv
szem6lyek
foglalkoztatottak, beleertve az dnfogtalkoztat6kat
25 6ven aluliak
54 6ven feluliek

54 6ven feluli, munkan6lkuli - bele6rtve a tart6san
munkan6lkiilieket -, vagy okta6sban vagy
k6pzesben nem reszt vev6 inaktiv r6sztvev6k

alapfoki (ISCED

1) vagy als6 kdzepfokrt (ISCED 2)

v6gzeftseggel rendelkez6 szem6lyek

fels6 k6z6pfokLl (ISCED 3) vagy posztszerunoer
(ISCED 4) v6gzettseggel rendelkez6 szemelyek

fels6fokn (ISCED 5-8) v6gzetts6gget rendelkez6
szem6lyek
munkan6lkuli hiztartasban el6 resztuevSk
munkan6lkUli hdztaftdsban 616, gyermekeket eltart6

resztvev6k

;

h ie,

.\

Egydb adatszolgdltatlis kd.6be tartoz6 mutat6k

egyetlen feln6ttb6l

dll6

hdztartasbar

bel6p6

bel6p6

ki16p6

kil6p6

ferfi

n6

ferfi

no

616

gyef mekeket eltart6 resztvevok

migransok, k0lfoldi hrittero szem6lyek, kisebbs6gek
(beleertve a marginalizalodott kozdss6gekei, p6tddul
a rom6kai)
fogyat6kossaggal

616 r6sztvev6k

egy6b hatrdnyos helyzet( szemelyek

hajlektalan vagy lakhatasi problemavat k0zd6
szem6lyek
videki terilleteken 6l6k

A

szeryezetekre vonatkoz6 k6ztis kimeneti

mutat6k a k6vetkez6k:

a

szocielis partnerek vagy nem korm6nyzati
szervezetek elbl teljesen vagy r6szben v6grehajtott
pOektek sz6ma
a n6k foglalkoztausban val6 fenntarthat6 r6szvetet6t

6s

6rv6nyesiil6si lehet6s6geit fokoz6 projektek

szerna

a kdzigazgatAsi szervekre vagy kdzszolgdltatasokra
ir6nyu16 projektek sz.ima nemzeti, regionetis es helyi
szinten

a

bmogatott mikro-, kis- €s kdz6pva atkozdsok
szdma (bele6rtve a szdvetkezeti v6llalkoz6sokat 6s a
szocielis gazdasdgban miikdd6 vdllalkozSsokat).

A

resztvev6kre vonatkoz6 kiizvetlen kiiz6s

eredm6nymutat6k a kdvetkez6k:

inaktiv resztuev6k, akjk

a

program elhagyas6nak

id6pontjaban munk6t keresnek

a

program elhagydsanak

id6pontjdban

oktatdsban/k6pz6sben r6szt vev6k

a

program elhagyasanak idopontj6ban k6pesit6st
szez6 r6szfuev6k

a

program elhagy6sanak id6pontjdban
foglalkoztat6sban - bele6rtve az dnfoglalkoztatast
lev6 r6szfuev6k

fogyatekossdggal 616 r6sztvev6k, akik

a

program

elhagy6senak id6pontjAban munket keresnek,
16
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Egy6b adatszolgdltatdsTorebe tartozo nrLrtat6k

bel6p6

bel6p6

k'16p6

Telll

n6

ferfi

kil6p6
no

r€@peiGif
- beleer.ve az

oktatdsban/kepz6sben vesznek
szereznek, foglalkoztatdsban
dnfoglalkozta6st - vannak

A r6sztvev6kre vonatt<ozO tiosszaUO trivr; fOzt*
eredm6nymutat6k:

a

program elhagy6sa ut6ni hat h6napon beltil

foglaikozta€sban
Iev6 f6sztvev6k

-

beleertve az 6nfoglalkoztatdst

-

a p.ogram elhagy6sa utdn hat h6napon belul jobb

munkaer6-piaci lehet6segekkel

rendetkez6

reszfuev6k

54 6ven feliili resztvev6t, at<it<-lrogfam;thagydA
uten hat h6napon belul fogtatkoztatesban _ bele6rtve
az dnfoglalkoztatdst - vannak
fogyatekosseggal 616 r6sztuev6(-ZRiR- prosram
elhagydsa u6n hat h6napon belill fogtalkoztatdsban
- bele6rtve az dnfogla,koztat6st - vannak

3.8. FenntartAsi kotelezetts6g
Jelen felhlvas eseteben nem relevens

3.9. Biztosit6kok kOre
A biztosltekny[jtesi kdtelezettsegre vonatkoz6 r6sztetes szab6lyozast az AUHF 6. pontja
tadatmazza.

3.10. Oner5
AtamogatAst ig6nyt6nek legatabb a projekt dsszkdltsegenek az ig6nyelt t6mogatdsi
dsszegget csokkentett
reszet kitev6 dner6ver kerr rendeikeznie. Az dne6 sajet forrdsb6r 6s az eflamhiizta.tas
arrendszereib6l
szarmazo egy6b tdmogatdsb6l elhat.

Saj5t forasnak a kedvezm6nyezett dltat a projekthez igenybevett allami
tdmogatdst, vatamtnt az Eur6pai
Uni6 int6zm6nyei, 0gyndks6gei, kdzos vdllatkozdsai vagy mds szervei6ltal kdzpontitag
kezett, a tagdllam

ellenSzese aE sem k6zveuen0l, sem kdzvefue nem tartoz6 uni6s finanszirozast nem
tartahaz6 foffes
min6sill.

Az dner6 renderkez6sre dfiasdt a heryi tdmogatasi k6rerem beny0jtdsakor a tdmogatast

rgenyr6nek

nyilatkozattal (heryi dnkomdnyzatok' .nkormanyzati tdrsur6sok eset6n a
t6mogatast igenyr6i nyiratkozaton
felul kepvisel6-testureti, tdrsuEsi tandcsi hatarozattar, vagy a k6pviser6-testuret
kort;egvetesi rendeletbe
foglalt' a tartarek feretti renderkez6si jogot atruhezd ferhatarmazdsa arapj6n a porg6mester
nyiratkozatdvar,
kdltsegvetesi szervek eset6n pedig a temogatast ig6nyl6i nyilatkozaton fetulaz
;6nyito szerv vezetojenek

nyilatkozatdval

a sajat forras bjztosi6s6r6t), mlg

legk6s6bb az ets6 kifzet6si igenyles benytjte;akor

(ideertve az el6legig6nyl6s6t is) azAUHF 8. fejezetenek s.alpontjeban
kell igazolnia.

meghabro;

modon es form6ban
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4. A HELYI TAMOGATASI KERELMEK BENYOJTASANAK
FELTETELEI

4- 1 .

T:imogatest ig6nyl6k kore

Jelen felhfvdsra temogatasi k6relmet ny[jthatnak be:

a)

helyi dnkormdnyzati k6tts6gvet6si iranyito es koltsegvetesi szervek (cFO
32);

b)

onkormanyzati vagy dnkorm6nyzati tdbbs6gi tutajdon|] gazdasiigi
tarsasag (cFO 1, 2, 57):
egyesulet, szdvetseg (GFo 515, 516, 517, 519,521,525,526,528,52g)l

c)
d)
e)

D
g)
h)

r)
i)

alapttveny (cFO 563, 565, 569):
kdzalapitvdny (GFO 561, 562);
nonprofit gazdas6gj t6rsas6g (cFO 57)

onkormanyzati vagy tdbbsegi dnkormanyzati tulajdonban t6v6 nonprofit gazdasagi
Nirsasag
(cFo 11,57);
egyeb, jogi szemelyisegU nonprofit szervezet (cFO 59);
vallalkozSs (GFO
kdltsegvet6si

1

12,

1 1

4, 1 16, 1 17, 12, 12j, j22,

sze'ek 6s k6rts6gvet6si

1

23, 1;.a,

eg,

22B, 23):

rend szerint gazcrdrkod6 szervek

(cFo

37, 38, 39);

31, 34, 35, 36,

Jelen felhivds kereteben a t6mogat6si k6relem benytjtasdra konzorciumi
formeban nincs tehet6s6o.

4.2. Temogatesban nem r6szesithet5k k6re
Az AU

H

F-ben szerept6 Kizer6 okok listejen tUl, az atabbi szempontok
szerint nem nydjthato tamogatas azon

tamogat6st ig6nyt6 6sz6re:...

a)
b)

azon szervezet r6sz6re, amely az Eur6pai Bjzoftsdg eur6pai uni6s
versenyjogi ertelemben vett
6llami tamogatiis visszafizetes6re kdtelez6 hat6.ozatenak nem
tett eleget;
olyan felt6tellel, amely az eur6pai unj6s jog megsertdset erectm6nyezi.

Az AUHF ,,Kiz5r6 .kok risteja" c. reszben fersorortakon tr.r, az
arebbi szempontok szerint nem it6rhet6 meg
tamogatas azon temogatasi k6relemrei

a)
b)

c)

amely nem i eszkedik a vonatkoz6 HKFS_hez;
amelynek tarblma a Felhivasban megfogalmazott celokkal nincs
dsszhangban;
amelyben a meghatarozott tevekenysegek (6pit6si, beruhezdsi, fejteszt6si

elemek) tegkes6bb az
els6 beruhdz6si elemre vonatkoz6 t6mogatdsi igeny benytjtasdd nem
i eszkednek az 6rjntett
telepiil6s hatilyos teleptllesrendez6sj eszkozeihez.

d) Amely azon

tev6kenys6g megvar6sitasara ir6nyur, amery kor6bban az arhmhdztartes
a Struktur6tis Atapokb6t a temogat6sj klretemben tervezett tev6kenys6g
megvat6sibsdra vonatkoz6an t6mogatdsban r6szes0[ es annak kdtelez5
fenntartAsi id6szaka
meg nem jArt te. Ez al6l kivetelt k6pez, ha a jelen Felhivasra benyujtand6
fejiesztesi igeny a
kordbban fejlesztett tev6kenys6g min6s6gi fejleszesere irenyul
a kordbbi projeKt eredm6nyejnek
fenntartasaval. A korebbi konst.ukci6k bemutat6s6t 6s a jeten fejlesztest6l
;at6 tehat6rolas6t a
alrendszereib6t, vagy

megalapoz6 dokumentumban vagy a projekt adaflapon szuks6ge;
bemutatni.

A csek6ly dsszegfr tamoga/,i.s kateg'ria alkatmazasa eset'n
a) a haldszati 6s akvakr.rrtrira-temekek piacanak k6zds szervez6s6r6r,

az

1184t20o6rEK

es az

1224r2009rEK.'"na.',i renderet m6dosii6s5r6r, varamint a 104/2000/EK
tanacsi renderet hateryon kiv,l
18

(.-tn

/t\

r.!

hefyez6ser6l szol6, 2013. december 11-i 137gt2O1AtEU eur6pai parlamenti
6s tan6csi .endeletben

meghat6rozott akvakultiE{ermekek termel6sehez, feldolgozdsahoz 6s
ert6kesftesehez nyUjtott

tdmogat6s,

b) els6dleges mez6gazdasdgj termeleshez nyr.ijtott Hmogat6s,

c) azon tdmogatest ig6nyt6 r6szere, amety azt mez6gazdasdgi term6kek feldolgozdsahoz

forgalmazdsehoz hasznillja fel, amennyiben

vagy

i. a tamogat6s dsszege az els6dleges termel6kt6l beszezett vagy e.intett vd
alkoz6sok 6ltal
forgalmazott ityen term6kek 6ra vagy mennyis6ge alapjan kertj rOgzlt6sre,
vagy
ij. a t6mogat6s az etsSdleges termel6knek tdrt6n6 teljes vagy r6szleges tovdbbitasbl
fdgg,

d) exporttal kapcsolatos tevekenys6ghez, ha az az expodett mennyisegekhez, 6rt6kesit6si
hdldzai
kialakitdsehoz 6s mUkddtetesehez vagy az expoftevekenyseggel dsszefiiggesben feher0t6
egy6b

foly6 kiad6sokhoz kdzveuen0l kaDcsol6dik.

e) ha azt import 6ru helyett hazai e.u hasznatatat6l teszik fugg6v6,

f) olyan felt6tellel, amety az eur6pai uni6sjog megs6rt6s6t eredm6nyezi,

kiiziti kereskedermi arufuvarozest elenszorg6rtaHs fej6ben idrt6n6 v6gz6 vaflarkozasok szamefa
nyfjtott temogatas teherszAltito jdrm(vek megvasdrbsara.
Hitel vagy kezess6gvellates fonndj6ban nyijtott t6mogat6s eset6n nem lehet
kedvezmenyezett az a
vSrrarkozds, ameryet kolekflv fizet6sk6pterensegi erjdras ar6 vontak vagy hiterez6i
kereremfe ko ektiv
fizet6sk6ptelens6gi etjdrds al6 tenne vonhat6, vatamint az a nagwellalkozas,
amety Bhitelmin6sit6snek megfetet6 helyzetnel rosszabb hetyzetben van.
g) a

4.3. A t6mogat6si k6retem benyijtasanak hat6rideje 6s m6dja
A 27212014. (X1.5.) Korm_ rendetet 72lA S (2) pontja atapjdn a tiimogat6st ig6nyt6 a tamogatast
a hetyj
tdmogatasi k6relmenek a HACS-hoz tdden6 benyij€savat ig6nyetheti. A heii temogatasi
benyujtdsenak hat6ridejet es m6djetjelen felhtv6s 4.3.1. fejezete tartalmazza.

k6retmek

427212014. (X1.5.) Korm. rendetet 72lB S (1) a) pontja atapjdn a t6mogatest ig6nyt6
a HACS tamogatasra
idnyu16 ddnt6si javasratenak kdzr6s6t6r szemttott harminc napon berur um;gaidsi k6rerm6t
az rranyrt6
Hat6s6g 6rtar er6i.t egys6ges informatikai rendsze$en rogzitijogosurtsagi e[en6rz6s (v6gs6
eflen6zes)
c6ljeb6l. A tdmogatesi kerelmek beny[jtasenak rendjetjeten fethivds 4.3.2. fejezele
taftatmazza.

4.3.1 . A helyi t6mogat6si k6relem HACS-hoz tOrt6n6 benvfitesanak

hat6rideje 6s m6dja
Jelen helyifelhivas keret6ben a helyi tamogatasi k6relmek benyljtasdE 2OlB.6v 12. h6 iO.
napt6l2019.

6v 04. h6 03. napig van lehet6s6g.

Ezen id6szak alatt az abbbi 6rt6ker6si ha€rnapokig benyijtdsra kerurt heryi
ftimogatesi kereimek kerilrnek
egyUftesen elbirdlesra:

2019. 6v 01. h6 3'1. nap
2019. 6v 02. h6 28. nap
2019. 6v 04. h6 03. nap
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A helyi tdmogabsi k6relmet 1 elektronikus adathordoz6n (doc, xls, pdf_fejl formetumban,
kiz6r6lag
CD/DVD lemezen), valamint az aleiriisokkal elletott dokumentumokat (helyi
tamogatasi k€relem
adatlap, nyilatkozatok) I eredeti papir atapf p6tdanyban nyujtia be, z6rf
csomagohsban postai
k0ldem6nykent, vagy szem6lyesen a ZEGIKON Helyi Akci6csoport alebbi cimere:

ZEGIKON Helyj Akci6csoport

89OO Zataegerszeg, Kossuth Lajos rjt47_S1.

4.3.2 Atemogatasi k6relmek lH-hoz tdrt6n6 benyfjtasa v6gs6 ellen6rz6sre
Felhivjuk

a

figyelmet, hogy

a

HACS 6ltal bmogatesra javasolt helyi tdmogabsi kerelmek ir6nyit6

habsaghoz tdrt6n6 benydjt6sa elektronikus kitdtt6 programon keresztUttdrt6nik.

A temogatasi k6rermet a HAcs tamogatdsra ir6nyur6 d6nt6si javasratdnak kdzr6s6t6r
szdmitott 30 napon
belUlkellfeltolteni-

Az erektronikus kitdrt6 prog.amon keresztiir beny0jtand6 tamogatasi kerebm 6s a HBB
artar birert hervi
tdmogatasi k6rerem azonos pontja'hoz kifejtett tartarom nem r6rhet et. A k6t
k6aerem azonoss5g6t az
ldnyit6 Hat6seg a v6gs6 ellen6z6s keret6ben ellenazi. Amennyiben az azonossag
nem all fenn, a
tamogat6si kerelem az tH 6ttat etutasitasE kerut.

A kitdit6 programban voglegesiteft 6mogat6si k6retemhez a helyj fethives 6. ponteban teirt
m6don ke
csatolni a kerelem erektronikus beny0j6set hiteresitb. cegszer0en ararrt nyiratkozatot
rs! Az elektronikus
k6relem benyujtasa soran generebd6 nyitatkozat papir alapLt p6ldeny6t- ha
azt nem minositett etektfonikus
al6irdssal3 ldftdk er - postai dton is be kel nytjtani az erekhonikus benyujtast
kdvet6en regkes6bb az
elektronikus benytjtest k6vet6 3 napon belut zdrt csomagot6sban, postai ajiinlott kuldem6nykdnt
vagy
expressz postai szorgartatasafut6rposta-szorg6rtatdss (garantert k6zbesit6si idejii
berfdrdi postai
szolgiiltatas) igenybevetelevel a kdvetkez6 ctmrc:

Magyar Allamkincster
Megyei lgazoat6seqa
Zala Megyei lgazgat6sdg

Cim
8900 Zalaegerszeg, Dlsz t6r 7.

Levelez6si cim
8901 Zalaegerszeg,

Pl: 18i

K6rjnk' hogy a k0rdem6nyen j6r rathat6an t0ntesse fer a ferhivds k6dsz6met, a tamogatast
rgenyr6 nev6t 6s
clmet!
r ielrn6slteli
eleK|lnilus aElds olyan - fokozotl biztonsagu_ -.elektrcnikus atatds, ametyet az atair6 biztonsagos
aEiftieEkehoz6
esxdzzel hozotle|€. es anretynek hiletesrise cetj,bot minOsirer tanr:siwany,t Ooeatotdf ii
' A posrar sT0ro6lrar6sokr6t eoto 2012. evict tx rbrusy (a lovabbiakbd posia tu.)2. 9. ponrjab.n fogtahak
szennr expressT posral
s
solg6lldt,s a? az idogaraniarr s2oga[ar,s. mervner ierereben a postai szorg6lai6
ina vatut kirebzenseger. hosy poeal

k0ldemenvt belldldon leskes6bb a felveielt kdveto munkanapon,

a

elropiiunio bsairamaiu"

riro-"iZ"y.""reoen bgkes6bb a
ieke|eri kbved hamadrk munkanapon. egveb nemzerki,zi viszonyjafi ro o",ie"v *"e0""
"r.."tt
Lglj"o-o; a tervererr kover6 airodik
mLnKanapon kezbesli. es emelletr az al,bbi.r-n n.nban fogratr tdblterszotgalai.s;k
kozurregat6tb elyetrelesn
al nyomon kovethetd kezetes

e)IE.lolag
Da

a kdldem€ny ctmzetlekent negjetotr szemety kez€hez roden6 ke2bestesi
j<urdemanynek a fetado tak6hetyen,
t.rtozkodlsihetyen, szekhelyen, tetephetyen !€gy f6Kebpen t6nend fepeiete.

,!

tvr
r q
fosrartak szerint rurlrposra-szlrsaftat5s: orvan - a kiirdemenv fe]vereEr6r
:A.lg:l!
tetesirend,6 - id6s€€nr6' posrai s2o'sar."*,s, imerynei.t!,aeoe"
.ber.r
r<0rdemenv ferveter& veqzd sTemerv a Doear k0rdemenvr a kezbesires
meikrser'ese6 m"g";r.'rii
.'arrbnja ory modon. hoqva rerado ez aratr bamerv id;ponrb""

pontaban

*6mitot

regfeljebb 24

6ran
ip""tai!i"lg6ri#;;;;i,J66;"t,"es"r, hosy a postai
ruriisy"r"r"
"iik0;"r"ry""
-"der\..i;;;;;;;o;;iilk;;;;;y-l!l;hj.""*
a

megvdltoztalasar6l es skerreten eem-atyes kezbe;,I€s es€ren megtehejse a
"asychenek
szoks;ges rntezkede;kt. i;.hrvjuh ngye,mer.
hogy
amennviben p6ian6k cimre ker bek.rdeni a ramodalasi kerelmer, ;kkor furerposki
s;orsaft.i is - F;"LiJ&e"y ,enoek*esei
alapjAn , nem veher6 ioenybe

i
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4.4. KivalasZdsi elj6rdsrend 6s kiv6laszt6si krit6riumok
Jelen helyi felhivds keret6ben tamogat6sban r6szes'lhetnek azon projektek, aftelyek
megfeleinek a

vonatkoz6 jogszabdryj fert6tereknek, a heryiferhiv6sban 6s melekreteiben
fogrart krit6riumoknak, varamjnt
a jelen fejezetben felsorolt kivalasz&isi kriteriumoknak.

A HACS-hoz benyfjtott helyi t6mogat6si k6retmek kivdlasztds5nak

4.4.1 .

eljaresrendje

A

helyi felhlvasra be6Jkez6 hetyj tamogatesi. k€relmek a.272t2014. (X1.5.) Korm. rendetet
alapjen

kttzdssdgvezerelt hetyi fejleszGs kivalasztdsi etjar6sfend alapjdn keriltnet

iiuat"".U".r.

A helyi tamogatesi kerelmek elbirdtdsa szakaszos.
A Heryi Brrer6 Bizottsiig (a tovdbbiakban: HBB) a k6reremre vonatkoz6 t6mogat6 vagy
erutasit6 javasratot
a k6relmek-jelen ferhrvdsban er6irt 6rt6keresi szempontoknak var6 megferer6s

szeriiti-

sorrendje arapjan

Az elj'res soran a 27212014. (Xl.5.) Korm. rendelet szab6tyai szerint tehet6s6g van hianypotasra.
Az ellet4s soten a 27212014. (X1.5) Korm. rendelet szabetyai szerint lehet6seg van

szobeti egyeztetesre.

Az eljdras sor6n a 27212014. (xr.s) Korm- renderet szabaryai szerint rehet6s6g van
tiszt6z6 k6rd6sek

felt6tel6re.

A HACS a helyitamogatasi k6relmekr6tval6 dontes megalapozdsera Helyi Birdl6 Bizottsagot
hiv dssze.

Az efjaresrendre vonatkoz6 tovebbj inform6ci6k az AUHF 3. fejezeteben
be n y ,jt 6 s 6 n a k 6s

e Ib i

A Ie s e n a k n odj a) btalhat6ak.

lA

tamogarlsi kerehek

4.4.2. A helyi tamogatesi k6relmek HACS 6ltal ellen6rzend6 kiv6laszt6si
krit6riumai

l.

HACS eltat a hetyi temogatasi k6relem vonatkozasaban elten6rzend6 nem
hianyp6toltathat6
jogosultsagi krit6riumok

a) a

helyi tAmogat6si k6retem benytjt6sa a hetyi fethiv6s 4.3 ponqeban megjeldtt ha€rid6n
bel0l

tdrt6nt;

b)

a temogatest jg6nyl6 ajeten hetyi felh ivesban meghatarozott lehetseges t6mogatest
ig6nyt6 kOrbe

tartozik;

c) a benyUjtott helyi

tamogatasj koretem p6lddnyszdma megfelel

megadott p6tdAnyszemnak;

a

helyi felhivds 4.3 ponueban

d)

a helyi tdmogatdsi keretmet a megadott formanyomtatv6nyon, magyar nyelven nyujtottek
be.
Amennyiben a fenti nem hienyp6tortathat6jogosurtsdgi kit6riumoknak
a heryitamogatasi k6rerem nem ferel
meg, akkor hienyp6fl esi felhiv.is n6tk0t elutasitesra kerul.
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2.

HACS 6ltal a helyi tamogahsi k6.etem vonatkozes6ban
jogosuftsagi szempontok

e en6rzend6 hiinyp6toltafhat6

a)

a beny0jtott heiyi t6rnogatasi k6retem formanyomtaivdnyanak minden pontjetjeten
helyifethives,
valamint az A0HF-ben megadott szempontok szerjnt hianyiatanui kii6ttdii6k,

a)

a hienyp6tolhat6, kdtelez6en csatoland6 melldktetek benydjtdsra keruttek:

b) a

heJyi temogatdsi kerelem 6s a tiimogatist jgenyl6 nem tartozik
Tdmogatasban nem r6szesithet6k kore fejezetben foglattak kdz6;

c)

az aJiii16sok hitelessege;

d)

a megval6sulas helye szerinti jogosultsag;

a jelen hetyi fethives 4.2.

e) a fejleszt6s dsszkoJts6ge 6s a temogates m6rt6ke megfelel a jelen felhiviisban szerepl6
felt6teteknek;

0

a fejlesztes megvar6sitasanak id6tartama a ferhivesban megadon id6interva|um

maximuman

belilvan;

g)

a jelen felhivasban rdgzitett minimelisan kotelez6 elviirdsainak, szakmaifelt6teleinek
teljesd6se

(pl. Helyi Es6lyegyenl6s6gi ptogran rendelkez'sre 6l!6sa, v,llales
egy k,teJezo tevekenys,gre,

indikAbrra stb.):

h) a helyi tamogatdsi k6felem targyat k6pez6 fejteszt6sre a tamogaiast ig6nyl6 ntes
igenyelt timogatast;

i)

forrdsb6t nem

a tdmogatast igenyld 6ltal a CLLD keret6ben elnyerhet6 tdmogatas arenya nem
hatadja meg a
HKFS-ben rendetkez6sre

6

6 fejteszt6si keret40%_dt;

l)

a papif alapon 6s elektronikusan benyijtott dokumentumok azonosak

k)

egyUttmijk0d6si szand6knyilatkozat (hazaies nemzetk6zi egyilttmtjkdd6s
eset6ben).

Amennyiben a fenti h ienyp6tortathat6 jogosurtsiig i krit6riumoknak a helyitemogatasi
kererem nem ferer meg,
es ha az adott jogosultsagi krit6rium, vagy az adott jogosultsagi szempontot igazol6
dokumentum hianya
vagy habaja hidnyp6tlas kefet6ben p6toltathat6, akkora HAcs egyszeri alkalommat
hi6nypoflasra sz6titfel.

3.

Tartalmi 6rt6kel6si szemDontok

Ert6kel66i

Ert6kel6si szempont alSbontiisa

Adhat6
pontszem

szempontok
a) A helyi hnogatAsi kereten egyertetnten aiaAnasztia a

1.

A fejlesztes hozzAj4rul a

HKFS

cetjainak

megval6suhsAhoz

tAmogatand6 tevekenysegek ds a HKFS celja(i) k6z6fti
dsszef1ggesL nely atapjen egy1ttetnijen neg6 apithat6,
hogy a tev'kenysegek teljes m6rt6kben a HKFS vonatkaz6
celj 6 n a k me gva l6su hsAt szob etj A k
b) A hetyi bnogat6si k'reten tevekenysSiZiiEKFg
celja(i) k6z6fti jsszefAggds csak rdszbe, atatAmasztaft, a

tevekenysegek

csak reszben szolgAtjAk a

megval6suMset
c) A tevekenysegek nen prutna* nozza

megval6sul6sAhaz,
2.

aEKfS

cebk

cdllainan
nincs

vagy az osszefilggds

alAtAmasztva
a) A helyi hnagabsj kEreten egyertetnAen ateanasztja a

ftmogatand6 tevdkenys'gek

2

6s a hetyi fethiv1s

1.1

a

2
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€rt6kel6si
szempontot(

Ertdket6si szempont alebontesa

A fejlesztes hozzejerd a

helyi felhiv^s

Adhat6
Pontszam

1.1

pantj6ban
meg h atA razott cel okhoz

pantjAban negfogatnazoft cet@k) *Ozotti Asszefaggest,

nely alapjen egy'ftetmijen

nege apithat6, hogy a
bvekenysegek teljes n4ft6kben a fenti pontban
megfogalnazoft c6l (ak) negval6suhs^t szoqetjek

b) A helyi tenogabsi keretem tev6kenys6gei6 ii6ifi
felhives 1.1 pontjeban negfagatnazott celja(i) k6z6tti
1sszefUggSs csak r'szben ahhnasztoft, a tev'kenysegek
csak Eszben szabe|Ak a celok negval6subset
c) A tev'kenys'gek nem ieruhak hozza a hety46iis 11
pontjeban negfogalmazatt c,tjainak negvat6sutAsehaz,
vagy az dsszeflgges nincs alAtAmaszfua

a) Konkrot egynasra eptiEi vajl eg@Edt|fiit

egynasra habs mutathatd ki egyn'l t6bb korabban n6r
megval6sitatt / folyanatban lev6 / te\ezelt beavatkozAssat.
Az egymAsa eptites j6t atAbmasztott.

b)

3.

A

be avatkozea i n teg re ]t

Kankrdt egyndsta
vagy egy'netnA pozitiv
'pules
egymesra hat6s nutathat6
ki legal'bb egy kor'bban m6r
negval.sltott / folyamatban l6v6 / teNezeft beavatkazAssa!.
Az egymesa epal6s j6l alAftmasztatt.
c) Nincs bizonyitott kapcsot1U- *oranAiiagy ntyananm
16v6, esetleg teNezeft fejleszt6sekkel.

a) A fejle6zt6s tetles nene*ten renanagy,

A

4.

beavatkazes

a

a

feitesztes

k5hyezete vonatkozAseban 6s ez az tjszet1s^g megfetet6
mSdon bizonyitoft
b) A fejlesztesnek vannak ijszerl elemei, reszbm
bizonyitoft
c) A fejlesztesnek nincsenek (tjszer1

2

1

eliddiiijlizek

n in

1

a

cse n ek a I6te masztva

a) A

celcsopoft,helyi *ozOsseg bevonasa a fel sz
teNezesebe 6s negval6sift seba egyaftnt kankfttumokkal

5.

A fejleszt6s a
k6z6sseg
reszv'televel

abt6nasztoft
helyi
b)
A c6lcsopottihelyi kAz6sseg bevon1saakiv

val6sul

meg

a

teNezesebe es/vagy megval6sitesaba

2

fejlesztes
reszben

ahtemasztott.

c) A c4tcsapokhetyi

6.

A fejlesztesnek vannak
celcsopoft-specifikus
k5z1ssegfejleszrcsi,
t6rs6gfej leszt'esi

h

aft sa i

kaz6ss6g bevoi6sa 6-@teii63
teNez'sdbe 6s/vagy negval6sitaseba nincs al^hnaszb/a.
a) A helyi qnogat'si kerercn egyeietnAen defnatya a
fejlesztes cebsopoftje@i)t 6s a 6magatand6
tevekenysegeknek egy'ftelnA pozi v hat4sa a fenti
csapofto kta j6 I a I 6ft n asztott
b) A helyi bmogat6si *ereten egy'rtelntiei aefintAia a
fejleszrcs c6lcsapodj6(ai)t de a ftmogatand6
tevekenys4geknek a pozitiv hat'sa a fenti csoportakra csak
rdszben alebnasztott

0

2

1

6Innovacl6: dj tenn6k vagyszolgatiat,sj6n
t6i.e; !j mbdszeratkatmazasa, am€ty tehei6v6 teszia kUtdnb6z6 erdrorasok kombineci6jat,
ami a
potenciatok jobb

bers6
0sszekap6or,sa;

megszeryezesenek eredeii m6dja.

;;k'#

kihasznrbsai ereamenyezi; nasyomanyoi.;

a herviszerepr6k szokairan

:sa2alok

konrbinaci6ja,

"kdt;;;l;proieilr ,"g"aro"ita"6ba, a reszvebl
kombinrcj6jlfak bevo;;sa a dijnleshoz,sor,
"

(-

',,1

-

_L'

E.t6kel6si
szempontok

Ert6kel6si szempont alebontasa
c) A helyiamogatAsi

Adhat6
pontsz6m

k'retemien deftnktj;;syettehn1en

a

fejlesztes celcsopoftjet vagy a t6nogathat6 bvekenysegek
pozitiv hatAsa e celcsopoftra nincs alet6nasztua

a) A

A

@nogatasl kerctemben sTercpla hol.segek
meghat1rczAsa k1r1ltekintden, az aKuelis pjaci 6rak
figyelembeveb6vel t)fteft, anetyet a t6mogat6st ig6nyt6 a
fejleszrcs

7.

k6ltseghatekony n6don
val6sul

neg

ke telem ben a EtAmasztoti

b) A

hmagatAd *erebnOen

ierept' Ettsege*

meghahrcz6sa nem az aktuelis piaci

figyelembev've

0

es,^/agy azt nem al6tAmasztva t6j16nt'rakat

a) A kdnyezeti fenntafthatOsagiizenponXXEps *or1en
ervenyes lnek
b) A kdrnyezeti fenntarthabiegi -Empontok reszben
6NenyesAlnek

8.

fenntafthat6sag

A

c) A

L

kdnyezeti fenntafthat6sdgl--empon(oK

nem

1

a

eru6nyestllnek
a) A praleKl nosszi bvi hasznosulasa es az eredndnvek
fe n nta ft ese n a k/m A kbdtet' s6nek n 6dja/fo fta sa De n uat.,s
rc

2

fenntaias'navmtkddtet's6nek m'ctjffiorhsa

1

l'trchozott kerAlt 6s j6l al6Mnasztatt
b) A ptojekt hossztt t'vti hasznosul'sa 6s az eredi'nyek

nAk6dtet6s6nek
fenntafthabsAga
biztositaft

2

csak

rOszben aleEmasztoft

q A praleKt

eteonenyetnek tennlaiesa/ndkddteldse a

ptojekt lezeresa uhn nem biztositoft
10.

a) A

A fejlesztes 6pit a vAros

arculaftrc,

meglevo

er6ssegeire, kulfurehs
6rckseg6re, a vAras
egyediseget
hangstlyozza,
h ag ya n A n r4e re mt6

celtl

megalapoz6 dakumentumban teljes m6ft6kben
bemutatAsra kerAL hogy a fejteszt's 6pit a vArcs
arcubara, meg16v6 er6ssegeire, kultur'ljs 6r6ks6g6re, a
v eros eg yed is6g et h ang s i Iyazza, h aa
n 6 nft e re nto c6tti
q 4 megatapozo dokumentumbanvo elnagyoltan
ke jl
bemutatasra, hagy a fejleszt's epit a v1rcs arculabrc,
megl6v6 efissegeire, kultur'lis 6r6ks6g6re, a vAros
egyed isegdt h a n g s i Iyozz a, h agyom^ n yte remfi ce t i

c)Amegalapoz6dokunentumbaiieiEriitiem-itaEiE,
hogy a fejlesztes 6pit a v6rcs arcutat'ra, megl6v6
erdssegeire, kultutdlis 6rdks6gete,
h a ngs1

11.

A fejleszt's oszegos
vagy tersegiszinten

egyediilA 6, mely
hazzAjerul
Zalaegerszeg image-

enez

1

q A

lyoz z a,

h

a

0

vercs egyedis6g6t

aqyo m A nfie re nt6 ce I:r

megatapoza ooKumentumban teljes m,6d4kben
bemutatesra keriit, hogy a fejleszt's arszagos vagy t6rsegi
szinten egyediil6ll6, nely hazzej^rut Zalaegerszeg tmage

2

b) A negatapoz6 daku mentunbaiidiierilEemid6*a,

hogy a fejleszt's orszegos vagy t6rs6giszinten egyeduh 6,
mely hozzejArul Zalaegerczeg image-'hez

0

Elerhetd maximalis pontszam: 22 pont

/

l.r

\

Tdjekoztatjuk a tisztet temogate$ ig6nyt6t, hogy nem tdmogathat6k azok a hetyj
tamogatAsi k6relmek,
ameryek eset6ben a szempontrendszer arapjdn a k6reremre adott 6sszpontsz6m
nem 6a er a minim6ris 12
pontot. A 12 pont eter6se nem jelenti automatikusan a tdmogatds
megftel6s6t_
Tovdbb6 nem temogathat6k azok a helyi t6mogatdsi k6relmek sem, ametyekre az
,10.c
1.c_; 2.c;
6s 11.b

szempontokra adott 6rtekel6s,,0'.

4.4.3.A t6mogat5si k6relmek lH dltali v6gs6 ellen5rz6s6nek krit6riumai

1.

Az lH eftar az erektronikusan benyrijtott Emogatesi k6rerem vonatkozesaban eflen6rzend6
nem

hianyp6toltathat6 jogosuttsagi krit6riumok:

a)

a

tamogatdst ig6nyr6 artar benyujtott nyiratkozat erektrcnikus 6s
- elektronikus aEids
haszneratiinak kiv6ter6ver- papirarapf p6rdanya hienytaran, hihtflan 6s hatdrid6ben
benvLiit6sra
ke|ult,

b)

a tamogatast ig6nyr6 atEthat6 szervezetnek min6s0r az d amheztartdsr6r sz6r6 2011.
6vi
tdrveny (a tovdbbiakban: Aht.) 1. S 4.pontja 6s 50. (.1) bekezdes c) pontja szennr,
S

c)
d)

a TOP 7. priorites c6tkit0z6seihez vat6 igazodas;

a

tdmogatdst ig6nyt6k tamogatasi endszef szempontjeb6t

felsz6molasfuegelszdmoles/ad6ssagrendezes

e)

vat6

cxcv.

megfetel6s6ge:

mentes, kdztaatozes mentes, aflathat6;

az AoHF-ben r6gziteft kizar6 okok esefleges fenneljdsa.

Amennyiben a fenti nem hienyp6tortathat6 jogosulbegi kitdriumoknak az rH-nak erektronikusan
benyujtott
tamogatesi k6relem nem fetel meg, akko. hienyp6flesi felhiv6s n6lkut elutasftasra
ke 1t.

2.

Az IH eftal az eleKronikusan benyfitott temogaHsi kerclem vonatkozasaban ellen6rzend6
hienyp6toltathat6 jogosuftsagi krit6riumoki

a)

a HBB atar birdrt heryi temogaEsi k6rerem 6s a tamogatast ig6nyr6 drtar a kozpontr informafikai
rendszeabe feltdltdtt :emogatesi k6relem taft almi elemeinek azonossdga;

b)

a HACS ettatelv6gzett kdtts6ghatekonysag vizsgdtat m6djenak hetyt6 6s6ga.

a fenti hidnyp6tortathat6 jogosurtsagi krit6riumoknak az lH-nak erektronikusan benyujtott
timogatAsi kerelem nem felel meg, 6s ha az adott jogosubegi kriterium, vagy az adoft jogosutts6gi
szempontot ,gazol6 dokumentum hienya vagy hibaja hienyp6fl6s keret6ben p6toltathat6,
akkor az IH
Amennyiben

egyszeri alkalommal hi6nyp6fl esira sz6tit fel.

Fefhivjuk a tisztelt tamogatist ig6nyt6 iigyetm6t, hogy a 272t2014. (Xl. 5.) Kormanyrendetet
64/A S
ertelmeben az irenytt6 hat6seg vizsgelja az adott tamogatasi keretemmej 6sszefug96,
a rendelet XVt.
fejezete szerinti kdzbeszez6si erjSrdsok eflen6z6s6nek eredm6ny6t, tovebbd ha
;derkezs6re 6l - az
adoft t6mogatdsi keretemmet 6sszefugg6, a XVt. fejezet alapjen bfolytatott ellen6z6s
eredmenyet annak
6fdek6ben, hogy elnem szemolhat6 tdmogatisi dsszeg ne ker0lj6n odattetesre_

25

L-

rt,

5. A FINANSZIROZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK
Ke{0k, a pOekt el6k5szit6se sordn vegye figyelembe, hogy a tamogatdst a projekt megval6sitasa soren
csak akkortudja majd igenybe venni, ha megfelela k6vetkez6 szabiflyoknak!

5.'l- A tamogatas form6ja
Jelen helyi felhivds kereteben nyljtott t6mogatds vissza nem teritend6 tamogabsnak min6s0j.

5.2. A projeK maxim6lis elsz6molhat6 dsszkolts6ge
Ajelen felhives eseteben nem retevAns.

5.3. A t5mogatAs m6rt6ke, osszege

a)

Az ig6nyelhet6 vissza nem t6ritend6 temoga€s dsszege: mjnimum

b)

A tamogatas maximalis merteke az dsszes elszamothatd kdttseg

A

5.OOO.OO0

Ft, maximum 6O.O0O.0OO

1OO,OO %_a.

csek6ly aisszegli temogatas kategtia alkatmaz^sa eset'n a b) pontban szerept6 mondatot a

kdvetke 26 k sz e i n t s z u kseg e s ki e g 6 sz ite n i :

A tamogatas maximdlis mert6ke az elszdmolhat6 kdlts6qek

1OO

%-a.

5.4. El6leg ig6nyl6se
Jelen-felhivas kerctdben tamogatott projektek eseteben az ut6finanszfrozasLi tevekenys6gekre ig6nybe
vehet6 tamogatasi el6leg maximejis m6rt6ke a meglt6lt tamogatas

a)
b)

25 %-a, de term6szetes szem6ly, mikro-, kis- 6s ktjzdpv6 atkozas, civit szervezet, egyhdzi jogi
szem6ly, nonprofit gazdas6gi tersas6g kedvezm6nyezeft eset6n legfeljebb Otsz6zmilli6 forint,
100 o/o-a kOzponti, helyl dnkormdnyzati vagy kdztestUleti kOtts6gvet6si szerv, kdzveflen vagy kdzvetett
tdbbsegi elhmiturajdonban 616 gazdasag i tarsasdg, heryi dnkormanrzat, koztestdet kedvezmenyezett
eset6n, ha a kedvezmenyezett
ba) a iizetesi szdml6it az Aht arapj6n a kincstdrban koteres vezetni, vagy az eur6pai uni6s forr.isb6l

nyujtoft kdltsegvet6si tamogatdsok kezelesere a kincsternat kul6n fizet6si szamhval rendelkez,k,
vagy
bb) megft6li t6mogat6senak Osszege nem drietaz Otvenmj i6 forintot.
Felhivjuk a figyelmet, hogy a kdzponti kdttsegvet6si szerv, hetyi dnkormanyzat, dnkorm6nyzati ta|"sut6s,
kdzvetlen vagy kdzvetett tobbs6gi :i ami tutajdonban e 6 gazdas6gi tdrsaseg kedvezmenyezett r6sz6re
tamogatisi ef6leg akkor foly6sithat6, ha a HACS (vagy az iftnyit6 ha6sag?) a kedvezmenyezett dltal
benytjtott, az adott naptari evre vonatkoz6 projektszint0 likvidit6si tervetj6vdhagyta.
A likviditdsiterv sablonja a HAcs hontapjen/jelen hetyi felhivas szakmai melldkletei kozott tat6that6 meg.
A likviditesi tervre vonatkoz6 tovdbbi szabalyokat a Kormdnyrendelet .j 17tA.

S-alanalmazza.

Felhlvjuk a figyermet, hogy a bmogatesier6reg -vagy tdbb r6szletben tdrt6n6 er6legfory6sitds eset€n annak
els6 r6szlete - kifizet6s6td szamitott hat h6napon beliil id6kdzi kifizetes ig6nyt6st sz0ks6ges benyujtani 6s
allami Emogatds eset6n az el6leg foty6slteset6t sz6mttott 3 6ven betut az et6teggel elsz6motni.

A Kbt. hatdlya ala tartoz6 beszezesn6t, sz6llft6i finanszirozas alkalmazasa eseten a tdmogatast igdnyt6 a
kdzbeszezesi erj6€s eredm6nyekent megk6t6tt szerz6desben k6teres biztositani a szallit6 dsz6fe a

[,-

t"r'

b

.,{1

szerz6d6s - tartar6kkeret 6s drtaEnos forgarmi add nerkur szemitoft
megfeleb medeku szd itoi et6teg ig6nytes6nek lehet6s6g6t.

-

ebzemorhat6 .sszege 30%-anak

szdllit6i finanszrroz6s arkahaz6sa eseten a tamogatiist ig6nyr6 k6zszf6ra szeryezet a kdzbeszezesi
eljeres eredmenyek6nt megkotdtt sze.z6d6sben kdteles biztosrtani a sza itd.6szere a szez6d6s
tartal6kkeret nelkuri - erszemorhat6 dsszege so%-enak megferer6 mert6k( szairitdi er6reg ig6nyr6s6nek
lehet6s6g6t.

szallit6i finanszifoz6s arkalmazesa eseten a tSmogatd$ igenyl6 kdzszf'ra szeNezet a 27212014.
ur.s.\
Korm. rendelet 1 18. S-eban foglaltak alapjdn fo.ditoft 6fa-el6leg ig6nybe vetet6.e is jogosult.
A sz6llit6i eloleg 50 %-6val legk6s6bb a sz6llit6i szez6d6s szerinti ellenszolgatates elszamothat6
dsszeqe
50 o/o-6nak teljesiteset k0vet6en halad6ktalanul el ke sz6motni.

A szallitoi eldleget a Temogat6 visszakdvetelj, ha a Kedvezmenyezeft nem nytjt be ig6nyt6st id6kdzi
kiflzet6sre a sz6llit6i er6reg - vagy tobb r6szretben tdrt6n6 erdregfory6sitas ese€; annak ers6 reszrete
-

*

kifizetesetd szamitott 12 h6napon betut, vatamint ha a benyUjtoft kifizetesi i96nyl6s vagy mes kdr0lm6ny
igy kuldn6sen helyszini ellen6E6s megellapitesa a temogates nem rendeltetess;er0 ferhaszn6ldsdt

bizonyitja.

-

5.5. Az elszamolhat6 kdlts6gek kore
A projekt erszemorhat6 kitts6gei kdzdtt azon k6rts6gek tervezhet6k, ameryek a projekt tdmogathat6
tevekenysegeihez kapcsol6dnak, szerepetnek a fethivdsban rdgziteft ebzamothat6 kolts6qek kdzdtt
6s
megfelelnek az 6ltaldnos ebzemolhat6sagi fetteteteknek.

A

projekt

nem elszamolhat6 kiiltsdgeinek a Umogathat6 tev6kenysegekhez Kapcsotod6, nem
ebzamolhatd k6[segekvagya nemtdmogathat6 tev6kenys6gek kdtts6gei min6s0lnek. Anem etszemothat6
k6lts6gek r6szei a projekt Osszkijtts€g6nek, azonban nem r6szei a pfojekt elszamothat6 k6tts6g6nek.
Amennyiben a projekt tartalmaz otyan t6mogathat6 tev6kenyseget, ametyet nem a temogat6si keretem
reszek6nt, nem annak kdlts6gkeret6b6t klven megval6sitani, 6s/vagy tartatmaz otyan nem t6mogathat6
tev6kenyseget, amelyet a temogat6st ig6nyl6 meg kiv6n valdsitani a projeK r6szeKent, azonban
a
felhiv6son klvuri forresb6r, akkor ezen tevekenys6geket elk0ldnitetten 6s egydrtermiren be kell mutatni
a
tamogatasi k6reremben, varamint a k6s6bbiekben megkdtesre kerur6 v6 arkoz6i szez6desekben
is_ A
projekt kdbegvetesenek megfelejden reszletezettnek 6s ity m6don
e en6rizhet6nek ke lenni ahhoz, hogy
meghatarozhat6 legyen a k6lts6gek, jlletue ezen belut az elsz6molhat6 k6tts6gek besorotasa.

A tamogatasi k6relem r6szek6nt benyurtott kiitts6gvet6snek tartalmaznia kelt a projekt iisszes
k6lts6g6tl

A k6lts6gek elszdmorhat6sdgavar kapcsoratos ertar6nos er6iresokat, tovdbbd az egyes kdrts6gfipusokra,

illetve kdltsegebmekre vonatkoz6 ertarenos szab,ryozest a 27212014. (xr.5.) Korm.;enderet 5.
mel6kret6t
kepez6 Nenzeti szaberyozes az erszamorhat6 k1lts'gekfir - 201 +2020 progrcmozesi id6szak
c_ ()rmurar6

laftaltnazza-

Jelen felhlvas keret6ben az aEbbikdlts6gek tervezhet6k, illetue szdmothat6k el:

f.

ProieKef6k6szit6s k6tts6qei (Sajat teljesitesben is etv6gezhet() a 272t20i4. (Xt.5.) Korm. fend.
5.
mel16klete sze.int)

El6zetes tanulmdnVok. enqed6lvez6si dokumentumok kdlts6oe

-

a felhlves 3.4.2. fejezetdben el6irt kOtelez6en etk6szttend6 megatapozd dokumentum

szoks6gletfelmer6s, etdzetes igdnyfetmer6s, c6lcsoport etemz6se, piackutat6s, hetyzetfelta.as
27
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Kdzbeszetz 6s kdlts6qe

,
-

kdzbeszezesi szakert6 dlja
kdzbeszezdsi etjiirSs dija

Eaveb proiektei6k6szftdshez kapcsol6d6 kdltsdq

-

el6k6szit6shez kapcsot6d6 egy6b szak6rt6i tandcsades

Eszkdzbeszez6s koltseoei

-

beker0l6si6rt6k
beker0l6si6rt6k egyes tetetei

Az eszk0z6k beszez6se 6n6ll6en nem t6mogathat6, csak a felhfvds 3.1 fejezetdben felsorott
t6mogathat6 tev6kenysegekhez kapcsor6d6an, amery tev6kenys6gek eset6ben az eszKozbeszez6s
bizonyithat6an szoks6ges az adott fejleszt6s tunkci6jiinak megfelel6 mijkddtetesehez.
lmmateriSlis iavak beszeft6senek kdlts€qe

-

vagyonj 6rt6kt jog bekerul6si 6rt6ke

szoftver bekernl6si 6rt6ke

-

egyeb szellemi termek bekeralesj 6rt6ke

Eqv6b szak6rt6i szotqahatds kdtts6aei

-

fordit6s, tolmecsolds, lekto€lds kdtts6ge

felm6r6sek, kimutat6sok, adatbdzisok, kutat6sok, tanutmenyok k6szft6s6nek kdtisege
lvlarketinq. kommunikiici6s szotqdltatasok kdtts6oei

'

marketingeszkdzdkfejtesztdse
.endezv6nyszervezes, kapcsol6d6el|6tesj, [n.
"catering'kdltsegek
egy6bkommunikdci6stev6kenys6gekkdtts6gei

Kdtelez6en el6irt nvilvdnosseq biztosftasdnak kolts60e
Eov6b szolqdltatasi k6lts6oek
b'ztositekok jogj, kozjegyz6j, bankkdtts6gei

-

hat6segiigazgatdsi,szotgattatasidijak,

iltet6kek

vagyonbiztosft6sdija

.

Szakmai meoval6sitAshoz kaocsol6d6 szem6lvi ielleqt r6fordftas

,
-

flf-

munkab6r
foglalkoztatest terhet6 ad6k, jdrulekok

szem6lyije egiiegyebkifizetesek
szat(maimegvat6sit5shozkapcsol6d6Utik6lts6g, kikUtdet6sikdlts6g

Proiektmenedzsment k6rts6q a 27212014 (xr. 5.) Korm6nyrenderet a Nemzeti szabaryozes
az
elszdmolhat6 kdhegekr6t cim0 5. sz. me 6ktet6nek 3.8.2. pontjeban, a kdzszf6ra szeryezetek.e
vonatkoz6 specieris er5iftisok figyerembeveter6ver az arebbi kdrts6gtipusok sz6morhat6k
er a projekt
menecizsment keret6ben:

Prciektmenedzsment szem6lvi ielleqii raforditasa

-

munkab6f
foglalkoztatdst terhet6 ad6k, j.irulekok

szem6lyije eguegyebkifrzetdsek
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Proiektmenedzsmenthez kaocsol6d6 (tikdftseq. kikuldetesi
k6lts6
utazasi kdlts6g
helyj kdzleked6s kdlts6gei
napjdfj

tv.

projektrnenedzsmenthez kapcsol6d6 ircda, eszkdz
6s immaterjelis javak berbtj kdltsege
prqektmenedzsmenthez kapcsol6d6 anyag 6s kis 6rtek0 eszkdzdk
kdltsege

Szakmai megval6sitashoz kapcsot6d6 egy6b ki ts69ek:
Szakmai megval6sit6shoz kapcsot6d6 anyagkdttseg

Szakmai megval6sttashoz kapcsot6d6 sz;llitesi, tdr;Esi, raktdroz6si
kdltseqek

V.

Ad6k. kdzterhek (ide nem 6rtve a Ie nem vonhat6 afet)
Ta.tal6k

Egyszer[sitett kiilts6getszemotasra vonatkoz6 et6iresok
Az egyszedsitett erszdmorasi m6d arkarmazdsa ajeren ferhfv6s
kereteben megvardsuro prqektek eseEben
kdtelez6 az aEbbiak sze nt.
Az egyszer0sitett elszamolesi m6dok eseteben, a kdltsegek
felmer0l6set a kedvezmenyezettnek nem kell
alStdmasztania hett6rdokumentumokkal (p6ld6ul szdml6val, bankszdmlakivonattal,
osszesrt6vel, illetve
egy6b sz,mviteri bizonyrattar)' 6s a piaci 6raknak var6 megferer6st
sem kel vizsgSrni. Ez a gyakorratban azt
jelenti, hogy a kedvezm6nyezettnek sem a kifzet6si k6retem
me ekletek6nt ne; ke a kdrtseg fetmerrleset

jgazor6 dokumentumokat benytjtani
az if6nyit6 hat6seghoz, sem erkiironitetien nem szuKseges 6rizni
azokat a projeki hetyszln6n nyitventaddsaban. A hazai szamviteli
szabatyoknak megfelel6en a
bizonylatokat te.m6szetesen meg kelt 6riznje a kedvezm6nyezettnek,
viszont a t6mogatast nylit6 6s
ellen6E6 szetuezetek helyszini ellen6z6s sor6n sem vizsgeljak ezeket.

/

Az Eur6pai Parlament 6s a Tanecs fi03/2}l3lEu rendetet 67. cikk (i)
bekezd6s d) ponlanak 6s (5)
bekezd6s d) pontjdnak, valaminta 68. cikk (i) bekezdes b) pontj6nak,
vataminta ZO.t+_zozO programozasi
esyes eur6pai uni6s atapokb6t sz6rmaz6 €m;gat6sok fethasznetds6nak
rendj6dt sz6t6
ld_tt:11kba1-*
27212014. (Xl.5.) Korm. rendetet S. mell6ktetdnek 7.7.2.2.1. po;tjanak
alapj6n, jeten
telhiv6s kereteben,

illetue a projekimegvardsites sor6n kdterez6 azar6bb', m6dszertani
megarapoiast nem igenyto szazar6kban

meghatarozoft etahny (flat rate) alapLi egyszedisitett kdttsog ebzamollisj
m6dot atkalmazni _ amennyiben
a lentebb meghatarozott kdzvetett kdlts6gek nem kdzbeszeeesi eljeres
keret6ben kerurnel( beszeE6sre,
illetve azok nem 6dntettek kdzbeszetz.si eUe€ssal _ figyetemmet
a kett6s

finanszt.oz;s etker't6s6re.
szakmai megvar6sitiisaban k6zvefleniir kiizremcktid6 munkatarsak
szem6ryi ietegii
refordftasainak 15%-a fordithat6 a proiekt megvat6sitasehoz kiizvetetten
kapcsot6d6
tev6kenys6gek, szotgeltata6ok k6tts69einek fedezet5re.

A projekt

Jelen Felhfves keret6ben a

.
.

K0telez6nyitv6nossdgbiztosftdsiinakk6tts6ge,
Szakmaimegval6sitdshozkapcsol6d6anyagkdlts6g,

a kdzvetett ktilts6gek. Ezek a kiitts6gek csak atalany

alap( elszimotask6nt nyfithatdak beaszakmai
megval6sitasaban kiizvefleniil k6zrem0kajd6 munkatarsak szem6lyi jelleg;
r;;rditasainak 15%_a
erei6ig, megtartva a Felhives 5.7 pontjeban szerept6 vonatkoz6
kiit"eltoiiatot"t i".
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Kdzvetlen k6lts6gnek sz6mit a projekt sor6n elszamolhatd minden
mes kdltsegkateg6ria.
A k6zvetlenul k6zremlk6d6 munkatdrsak szem6lyi jellegii rdforditdsainak min6s0tnek
a projekt szakmaj
megvar6sikisdban kdzveflenur kdzrem0kod6 munkatdrsak szem6ryi jelegf
nifordibsai, teh6t a vetit6si

alap: a szakmai megvar6sitesban resztuev6 munkatarsak szem6rii j;rbg-ii
€fordi€sai korts6gkateg6ria,
ametybe a p.ojektrnenedzsment k.ltsegei nem tartoznak bele.
A szdzal6kos dtaEny m6rt6ke: legfetjebb
15olo A szazal6kos dtareny ebzamoEsba bevont kdzvetett kdrtsegek
kmzet6se a vetit.se arapot k6pez6
kdnseg kifizetes6vet egyidejuteg tdrtenjk, att6t nem k0t6nvdtaszthat6

A 2722014. (Xl. 5.) Korm. rendetet 5. mell€kletenek 7.5 pontja alapj6n teljes
egeszeben kdzbeszez6si
vagy beszerzesi erj6nis keret6ben megvar6sur6 projektek megvar6sitasa
soidn fJmerurt koftsegek eseten
nem arkarmazhatd egyszerdsftett ebzemoEsimdd. Ha az ebzemorni
tervezett kdrts6geknek csak egy resze
keletkezett kdzbeszez6si vagy beszezesj erjdras kereteben megkdtott
szee6d6sb6], az arkahazhatos6g
felt6teleit vizsgatni ke . Ha a kiszervezett (beszerz6s, kdzbesz;z6s ttj6n
megval6sitott) tev6kenys6g a
projekt mfiszaki, szakmai tartatmenak tenyeges vagy tdbbsegi etem6t jet;nti,
aKKor egyszerosttett
elszdmolds az adott tev6kenyseg vonatkoziisaban nem alkalmazhat6.
Amennyiben a megval6sit6s sordn szabelytatans6gi etjdras eredm6nyek6nt
mega aplthat6, hogy p6nzUgyi
6rdeks6relem tdrt6nt 6s p6nz0gyi konekci6 el6irasa szuks6ges, ad;tt
t6teteklevonasavat, erszemolhat6
Osszegenek cs6kkent6s6vet, vagy egyes kdlts6gtipusokra fordithat6
t6mogatasjosszeg csokkentesevet, a

szabdlytalanseggal drinteft, vetit6si alapba tartoz6 osszeghez autom;tikusan
hozzaadasra kerul a
szazalekos atahnnyat 6rintett dsszeg is.
Kdzszf6ra szervezetek eset6n a projektmenedzsment k6rts6gek erszdmorhat6sdga
tekrnte€ben figyerembe
kellvennl a27212014. (Xl.S.) Korm. rendetet 5. me 6klet6nek 3.8.2. pontjaban
f;gtatt et6iI5sokat.
3.s ponti,ban leiftak
"sajet bljesnes a 272J2014. (xt.s.) Korn. rendetet 5. sz. ne
kOlt66gkateg6iAk, kdlts4gtipusai vonatkozes'ban szemohat6 el:
'kret

.
.
.
.

szen az

alabbi

Projekel1kdszlteskAfts^gei:
Szakmai megval6siteshoz kapcsot6d6 szoqeltatesok k6tts6gei.

Szakmai megval6sit1sban kAzren1k6d6 munkahrsak kAfts,gei (kiv6ve: szaknai

megvat6s6shoz kapcsot6d6 ittik1ftseg, kik1ldet'si k6ttseg);

Projekmenedzsment k(tts^gek fdsszes k(j,lts1gtipus vonatkozAsAban, kiveve:
ptojedmenedzsmenthez kapcsol6d6 0tik6!ts6g, -kiknldet1sl
k6[se9 es egy6b
p rcje k m e n e d z s n e nt k6ts6 g).

A sajdt teljesit6s kereten beliir a 272t2014. (x1.5.) Korm. rendelet s. sz. mell6kret
3.5.4. 6rterm6ben a
kdzremukdd6 munkatiirsak szem6lyijellego r.ifoiciUsai szamottraiOi
et_

--_.-'--

Amennyiben a tamogatast ig6nyr6 heryi onkorm6nyzat 6s az adott kdrts6g tekintei6ben
a saj6t terjesit6st
rehet6v6 teszi a ferhivas akkor ersz6morhat6nak min6sur a porgSrmesteri
hivatar vagy kozos dnkorm6nyzati
hivatal alkarmazaseban 616 munkat.rsak brutt6 munkab.r- 6s b6rj6rur6k
koiisege rs a vonatroz6
szabalyozas felteteleinek betartasaval.

5.6. Az elszamolhat6seg tov6bbi felt6telei
A-helyi feih ives kereteben temogatott projektek k6tts6gei etszamothat6s
ag.,tnakkezdete.. 2017 .10.0.1

2020.12.31.
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A 27212014. (X1.5.) Korm. rendelet 5. mell6klet 2.3.2.5b pontja
6rtelm6ben a nem kozbeszezes kdteles
beszezesek vonatkozas6ban az alabbi dsszeferheteflensegi
szabdlyok attnat fenn:
Nem fuggetlen az az ajiinjattev6.
a) amelyben a tdmogatest ig6nyl6/ kedvezmenyezeftvagy ezektutajdonosa - irany,t6 vagyfellgyeletj

szeNe

..
b)

-,

annak iagja, 6s/vagy

a szervezet nev6ben nyilatk;zatt6tehe,

a

c)

kepviseletre jog;sult

szem6ty, tov6bbii ezen szem'ly hozzebftoz6ja az atdbbijogok
valamelyik6tgyakorolja: tulajdonosi,
fenntart6i, vagyonkezel6i, ir6nyit6si, k6pviseteti, munkattat6i,
vagy kinevezeli;
arnelynek tulajdonosa - iranyit6 vagy fetugyeleti szerve -, annak
talja, 6s/vagy a szervezet neveben
nyilatkozattetelre, kepviseletfe jogosult szemely,
tamogatast ig6nyid t<eovezm6nyezett

I

szervezeteben vagy ugyanazon beszezes vonatkozds6ban
mdsik ajdnr;ttevo szervezeteben az
alabbi jogok valametyjk6t gyakoroljaj tutajdonosi, fenntart6i,
vagyonkezet6i, iranyitasi, k6pviseleti,
munkAltat6i vagy kinevezesi; vagy
ha a t6mogatiist ig6nyl6 kedvezmenyezett vagy masik
aj6ntattev6 vonatkozasaban partner vagy

/

kapcsott vdllalkoz6snak min6s0l.

Az 6sszeferheteflenseg vonatkozes6ban hozziitartoz6nak
min6sul ptk. 8:1. S (1) bekezdes 1. es 2. pontja
ert€lmeben a h6zastars, az egyenesagbeli rokon, az iifokbefogadott,
a mostoha_ 6s a nevelt gyermek, az
6rdkbefogad6-, a mostoha- 6s a nevel6sz0l6, a testv6r, az 6lei6rs,
az egyenesagOeti roron nazastarsa, a
hazastars egyenesagbeli rokona es testuere, 6s a tesfu6r hezastarsa.
A temogat5si k6retemben tervezett ebzamothat6 kdlts6gek
atatemaszkesa:

A kdltsegszamites atapjdut szolgat6 egys6gerak nem haladhatjek
meg a szokesos piaciarat, i etve a jelen

Felhives 5.7 pontjdban rogzitett tev6kenys6gek eset6n feltontetett
korletokat. piaci

df

igazolasa

a
kozbeszerzesi etjdras alapjan megkdtott szerz6d6s eset6ben a
k6zbeszerzes Jokumentaciolavat, vagy
kdzbeszerzesi kdtelezetts6g hienydban, i etve a kdzbeszerz6si
6rt6khat6rt el n;m er6 beszez6sek
eseteben t6bb rehets6ges szd|it6tdr t6rt6n6 aj6nratk6r6s keret6ben

be6rkez;tt

t ut to,16nn.t_
"l"n,utot aiantattev6t6l
fUggetren
"szur""ges.
m.gtet"
tn_trouse

Legalabb h6rom, egymesbtes a temogatest ig6nyl6(k)t6ukedvezm6nyezeft(ek)t6t

sziirmaz6, azonos tdrcy!, osszehasonlithat6, 6rv6nyes ir5sos
iraj6ntat
,
beszez6s eset6n a Kedvezm6nyezett a piacj arat a 222t2O14. (Xl.S.)
tiom6nyfendetet jn-house
beszez.sekre vonatkoz6 elszamolhat6segi szabatyainak betartaseval,
6; a nem fUggeflen .rajantat
mellett, hdrom egyme$6t 6s a t6mogatdst ig6nyt6(k)t6t/kedvezft6nyezett(ek)t6t
iuggetten aFntattevOt6l

szarmazo, azonos tArgyu, dsszehasontithato,
irdsos 6rajanlaftat
.6rv6nyes,
kelllebonyolitani, hogy az igazoles felt6tetei tetjes
lthet6ek legyenek.

k91::z:rz.eshez kapcsot6d6

Iem
tamogatast

kOtts6g eseten

igazolja.;

ajentatk6r6st tgy

a piaci arnak vat6 megfetetds e en6z6se c6ljeb6t a
d; legk6s6bba projekt-

ig6nyl6nek a temogatasi k6relemmel egyidejijleg, annak mell6kletek6nt,

el6k6szi€si merfdldk6jg legaldbb hdrcm r6szletes drajanlatot szuks6ges
benyjllnia mrnoen retevans
kditsegvet6si
t6tet eset6ben. Kdzbeszez6shez kapcsot6d6 kdltsdg eseien

ugyun#n

elegend6
egy indikativ d.ajenrat' iletve tervez6i kdrts6gbecsr6s benyrijtasa
minden rerev6;s kdrtsegvetesi t6ter
eseieben.
iOOpontig

Fentiek al6l kivetelt kepeznek a hdrom mifli6 forintnat nagyobb
etszdmothatd 6sszkdttsegu projektek azon
leend6.szee6d6sei, metyek tervezett koltsege nem hatadja meg a
brutt6 3oo 0oo forintot. Ez ut6bbiesetben
az arajdnlatoknak fendelkez6sre kell ellnia, azonban benyrijtani nem
sz0ks69es, azokat a t6mogat6
helyszini ellen6rzes keret6ben ellen6rizheti.

A nyrrt kereskedermi foQaromban beszerezhet6 eszkdz.k eseten
az ir.sos ajenratok kivafthat.ak hivatatos
.irajenlatok bemutat6savat (pl.: forgalmaz6 c6gek honlapja).

Az .rajenlatk6r.seket 6s az ajanratok be6rkez6s6t megferer6en
dokumentarn' szuks.ges {postai ferad6s
b6ryegz6jefaxjerent6s/6rkeztetes/iktat6s), mery a hery;zrni
eflendz.sek sore,n et-telozesre terut. Az
alatitmasztd dokumentumok (erajdnlaiok, kimutatasok) nem lehetnek
a kdzbeszetzes vagy Deszezes
ercdm6nyek6nt megkotdtt szerz6d6s atdir6sanak ddtumdhoz
kepest 6 hOn"pJr |.eg;bii"t
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Kifizetesj ig6nyles ellen6fzese sordn a

(kurdndsen:

nem osszehasonrirha"ff""*il ":.:.,"1*Hr3'fl ""1n"1.",ffir3l|i,'X,f""j

prolektga,zdiit6uajantatk6rdtoj f0ggeflen7 pjaci
szereptokt6l szdrmaziak, a
meghaladjdk)a felmer0lt kdltsegek a projekt terh6re nem
elszemolhat6ak.

teny;;es placl arat jelent6sen

A

szem6lyi jelleg0 riifordit6sok megalapozdsara a tamogatdsi
k6retemmel egy0tt benynjtand6k a
tamogatasi kerelem benytjt6sdt megel6z6 6vre vonatkozd berkartonok
vagy egy nyllatkozat az erintett
id6szak szemetyi je eg( rdfordit6sainak 6rt6k6r6t, metynek
megafapoz;tagii a tamogato e en6zi.
Amennyiben cefetadat kerol megallapit6sra a projektben
etvegzenaO felad-atokra, ugy a c6,feladat
keret6ben megd,apitott berliretrneny havi dsszege nem
hara'ohatia r"g
uoon munkavarhr6,
Kedvezmenyezettn6l, a tdmogatasi k6relem benyLjt6sakor
",
6rvenyes b6r.nuf,llfi"t.lnyen"t
t"viosszeg6t.
A t6mogatisi kerebm kdlts6gvet6s6ben mjnden esetben sznks6ges
megjeldlni, hogy az adoft szem6jy
foglalkozta€sa milyen jogviszonyban tdrtenik majd,6s r6sztetesen
ierulj6;emutatish a teNezett kdlts6g
szamifttsim6dja.
Meglevo fograrkoztatott eset.ben az erszdmorhat6 szem6ryijeteg(

ftifordi*sok csak indokort esetben
(munkaid6 n6vekedes, fetadatb6vUl6s, munkakdrb6vUl6s)
6s m6rt6kben emelkedhetnek a t6mogat6si i96ny
beny[jtds6t megel6z6 utols6 6vi eflagb6rhez kepest
A piaciii. bjzonyitasa a Kedvezmenyezett tuladata 6sfetel6ss6ge.
Ezettala p.o.jekt kdttsegvetesenek 6s az
abban

szerepl6 kdltseg€teleknek megfetel6en r6sztetezeftnei, szakmai
ind;klassat eletottnak 6s ityen

modon ellen6rizhet6nek kell lenniuk ahhoz, hogy a piaci draknak
t6rt6n6 megfeleles e enorizhet6 legyen.
A k6rts6gvet6s r6szretezett66g6t 6s bemutat6set minden korts6gerem
vonatk;zasdban rgy ke megtenni,
hogy beazonosithat6 legyen a tervezett egys6g6r, annak ietosztasa
kdttseg tetetekre, az egys6g
megnevezese, szakmai indokbs a m6rt6k6re vonatkoz6an.

A piaci er

igazoEsat6l

eltekinteni csak az trdnyito Hat6sag eltat adoft egyedi engedety
atapj6n, a
Deszerzend6 eszkdz vagy szotgdltates egyedi je eg6nek at6tamas,asdvaiiehet
habsagi erak,
Oi.:
kdzuzemi szolgdttatas, vagy olyan specialis eszkdz, iechnol6gia,
amefyet lsafc eg; gyart6t6l szerezhet6
De, vagy az adott eszk6zt, befendezest csak egykjz6r6jagos
fo€almaz6 hozlatja U-e Magyaro rczagra). Az
e'en6z6shez iryen esetben biztositani ke, regarebb egy referen;iaarat,
az ar6b;i f;rrasok varameryik6b.l
(a gy5.t6 hivatalos erfistdi, katat6gusa'; kutfOtdi k6pviselebk
drjistai, tatatOgus;i a fo;armazo altaj mas, a
kedvezm6nyezett6l ftiggeflen szervezeteknek adott erajanlat
amennyiben a forgalmaz6 ezeket

_

rendelkez6sre bocseqa).

Egyszeriisitett eiszdmorassar .rintett kdrts6gek tekinteteben
nem ket benytjtani
'

megfelel6s6g igazol6s6ra szolg6l6

erajantatokaf.

'

a

praci arnak vai6

A tdmogatast igenyl6 6s a kedvezmenyezett k6teles vizsgatni
az ajenhttev6k szez6des tetjesit6sere vat6
alkalmassagSl

A

projekt megvar6srtSs szakasz.ban k6rts6gvet6si tetert
6rint6 szez6d6sm6dosrtas eseten minden
relevans esetben szukseges benyujtani a piaci er megfelet6s6g6t
at6timasad, Kormanyrendetetben
meghaterozott dokumentumokat 6s szakmai indokled
a m6dositii;ra vonatkozda;. A modosi*st minden
esetben a m6dositassal erintett kdtts6g, ebzemobsra tdden6
benytjtesa et6tt szUkseges behytjtani_
KdltsegnOvekm6ny ellen6rz6se sor6n a l6mogat6 Az eur6pai
uni6s forr6sb6l finansztrozott egyes
prqektek kdlts6gndvekmenye tamogathat6sagelot
sz6t617t2\j7. (L 1.) Korm. rendeLr szeftntjaret_
Jelen felhivas kereteben egyszeri ebzemoEsra nincs lehet6s6o.

?

Nem fuggeden a2 az ajenlanevo amelvben a timooatasr
rsenvro. retu€ kedvezmenyean

vagy rurajdonosa (rn nyrd vagy rerlgyeren
szerve) annak tasra. a szeEezet neveben nvirarkoz;rebtre, kepve-telre jogosul
sz;mery.
s r S { 1) bekezdes 2.
ponija eednr, hozzar,anozoja, ruraldonosi. ienntarrol.Esyoni;aroi,
ira;irue. il;;;j;ii;;;il;:i6rl
",ij" "ri.eli-prx.
*ry (,nevazes, josokar
syakorot vasy rorditua, amery otyan szelit6tor szannaz( amervner turajdonosa
rrlnirto
r"gj".
szetoezet nev.ben nvilakozafleler€. keDv'serelre iogosurt
sz€me,v. a kedveae;vezlt
a.as,k ajanradev6"
szetue*riben rurajdonos,. renn€rio,. v.svdkezei,3l-in nyjrlsl kawi"a"tr.
"."iie.eteiien_u"9y
.,iiilii"iil '"isilji"-,i,""I

J.tii!irii,]i, *""o, **r

ruggenen tovabba az aj6ntarievd, ha a tamooatest
_
ioa
vagy rapcsor v6latkozasnak

m .''-t-

-r'__vlnvo

peo^",

r",

ey"*o,or
eve nedvffenvezed vagv masik aj6nlatev6 ionalkoziiauan
panner
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Jelen felhivds ke.et6ben az alebbi kiiltsegek tekinteteben dsszesit6kdn tdrtenik a megval6sitds soran az

ebzemoHs:

1.

Fodiiott ad6zas eset6n az Afa-6sszesit6 fordttott ad6zds esetere alkalmazand6 (amennviben

relevans)

2.

A prcjektmenedzsmeni tev6kenysegben vagy szakmai megval6sitdsban 6szt vev6k projekthez
kapcsol6d6 szemelyi jlleg( kdttsegeinek elszamoldsa a Szem6lyj je eg0 k6lts6gek Os;zesttq6n
(amennyiben rebvens)

3.

Az ubzasi 6s kikuldetes; (napidli) kdttsegterit6s elsz6moldsa az Osszesit6 az utazesi 6s kikutdet6si
(napidi) kdlts6gt6rlt6s elszdmolasdhoz dsszesit6n (amennyiben retevans)

4.
5.
6.

Anyagkdltseg elsz6mol6sa azAnyagkdlts6g 6sszesit6j6n (amennyiben retev6ns)
Altal6nos (rczsi) kdlts6g az Attat6nos (rezsi) kdlts6g dsszesiton (amennyiben relevens)

Kis temogatastartalmf szemlak

a

Kis temogatastartalmu szamt6k dsszesit6jen (amennyiben

|elevans)

Jelen felhivds kereteben kis temogatastartatmf bizonylatok dsszesit6jen etszdmolhat6 bizonylatok
maximelis temogate$artalma:

.
.

amennyiben a 25 millid fodntnal kevesebb tamogatassal megval6sul6 projektek eset6n az
ebzamol6 bizonylat tAmogatdstartalma a 100 ezer iorintot nem haladja meg,
illetue a legal6bb25 milli6 fodnt timogatassal megval6sul6 projektek eseten az elszemol6 bizonylat
Emogatastartalma az 500 ezer forintot nem haladja meg,

az elszdmol6 bizonylatot Kis t6mogatAstartatmi szimlak 6sszesit6j6n sziikseges ebzamotni_
Jelen felhlv6s kereteben sz6beti meg6llapodes atapjdn tdrt6n6 kdlts6gelszdmoEsra njncs tehet6s6g.

Az 6pit6si beruhezes vagy 6plt6si koncesszi6 eseten a hdromsziizmilli6 fo.intot eler6 vagy meghalad6
elsz5molhat6 kdltsdgelem vonatkoz6s6ban a Kormenyrendetet 116. S (2) bekezd6s c) pontja szerjnti
kedvezmenyezett eset6n csak sz6lllt6i finanszlrozes alka,mazhat6.
E-beszerz6s funkci6 hasznahtAra vonatkoz6 tdi6koztatas:

A

kedvezm6nyezetteknek lehet6s6g0k van a pelyezali e-Ugyint6z6s fetijtet e-beszez6s funkci6jdnak
dnkentes haszn6late|a. Amennyiben a ,Beszez6seim" menupontba az ajantatteteli haterid6t megel6z6en
feltdltik beszez6si ig6nyuket, 0gyazoka http://palyazat.gov.hu/e-beszezes oldalon nyitviinosan et6rhet6ek
Iesznek.

Az ig6nyt az ajanlafteteli hatarid6t megel6z6en, az ajenbtt6tethez szuks6ges esszero id6ben javasolt
feltdlteni. A beszerz6si igenyben lehet6s6g van megjelolni tdbbek kdzdtt az ajdnlattetet m6djet, hateridej6t,
a beszez6si ig6ny €rgy6t 6s a teljesitesi felteteteket. Felhivjuk a figyelmet, hogy az e-beszeees flnkci6
hasznalab nem helyettesiti, csupen el6segithetia szokasos piaciar igazoEsa|a vonatkoz6 kdtetezettsegek

teljesi€sel
E-beszerz6s funkci6 hasznalale€ vonatkoz6 k6telezetts6g:
Felhivjuk a figyelmet, hogy a kedvezm6nyezeft kdteles a projekt kefet6ben megval6sitand6, Kbt. hatelya
ab nem tartoz6 beszezesei vonatkozeseban az aldbbiak sze nt elj6rnj:

1.

A kedvezmenyezett beszeftesi ig6ny6t az ajdnlatteteti hattirid6t meget6z6 tegalabb dt nappal kdtetes
a p6lyazat e-Ugyint6zes felUleten ,,Beszez6seim" menijpont alaftfettdtteni.

2.

Nem kell kozzetenni a beszee6si igenyt 3O0O0OO Ft-nat nagyobb ebzemolhatd dsszkdlts6gii
projektek azon szerz6d6sei eset6ben, amelyek ebzemothat6 dsszkditsege nem hatadja meg a 30O.Od0
Flot.
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E-beszee6s funkci6 hasznalatara vonatkoz6 lehet6s6g:
Felhivjuk a figyelmet. hogy a kedvezmenyezettnek lehebsege
van a projekt keret6ben megvarositand6,
Kbt. haHlya ald nem tadoz6 beszez6sei vonatkoz6sdban
az;ebbiak
"r"iint "46rni
1. A kedvezmenye?ett.beszezesi

2.

ig6ny6t az aj6ntatt6teli hatdrid6t megetdz6 tegat6bb dr nappat
kotetes
a paryazati e-ilgyint6zes feluleten .Beszetzesejm" men0pont
alatt feitdtieni.

Nern kelt kdzzetenni

a

beszerz6sj igenyt 3

OOO

OOO

Flnel nagyobb elszdmothat6 dsszkdlts6gii
o""riBisiieiJiliiaiao;a meg a soo.ooo

projektek azon szez6d6sei esetdben. imeiyek
er".arorr,"io

5.7. Az elsz6molhat6 kOlts6gek m6rt6k6re, illetve arriny6ra vonatkoz6
elva16sok

A

projekt tervezese sor6n az egyes elsz6molhat6 kdltsegtipusok
vonatkozasaban

korlatozasokat sziiksdges fi gyelembe venni:

a

kdvetkez6

Maximiilis mdrt€kelz
tlsszes ebzemolhat6
kailts6ore vetitve

Projekt el6keszites, tervezes ltiveve t<OzUesze.rzO- ef;arasof<
lefolvtatasenak kdlts66el

Kozbeszep6si e
ilvenossaO biztosit6s

Jelen felhivas keret6ben a fenti tdblezatban meghaterozott szazal6kos
korlatok betartasa a tdmogatdsi
k6relem osszeellitesa, vatamint a projektmegvat6sitds soren
kdtelez6.

5.8. Nem elsz6molhat6 k6lts6gek kore
kapcsot6d-6an
i3T111:!qFy9f"^y-sdgekhez
amery nem szerepelaz 5.5. pontban,

ktildnosen:

nem etszdmothatd k6tts6gnek mrndsul mjndazon k6lts6g,

a) Integ(ilt rerepuresfejleszt6si strat6gia ferilrvizsgdlata,
b) 616 6llat vds6rtasa;
c) jarmr:l beszerz6se.
d) a tevonhat6 6fa,
e) a kamattartozds-kiegyen lit6s,

0

g)
h)

i)')

m6dosftesa, kieg6szrt6se, erkeszit.se;

a hitetkamat,
a hitettUlt6p6s kdttsege, egy6b p6nzugyfoeatmi kdttsegek,

adeviza-etu6ttasijutal6k,
a penzugyi, finanszirozesi tranzakci6kon reatjz6lt Arfolyamveszteseg,
a birsegok, kedvezm.nyezett artarfizetett kdtberek 6s a porgari pe'endtartdsror
sz6r6 .1952. 6vi
til. tdrv6ny 75. S szerjnti perkdlts6g, f0ggeflenut att6l, hogylir6sag
d[at megitet6sre kernft_e.

A felhivds 5.5. pontjaban fel nem sorolt kdlts6gek abban€z esetben
sem szamolhat6k er, amennyiben az
sttami tdmogar.si kareg6ridk.a vonatkoz6, jelen rari"air""
tenn6k.

t"riii'"io

"g-G'Jiri,i!inut"tu"or.

rur,"toue
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5.9. Az 6llami tamogat6sokra vonatkoz6 rendelkez6sek
Temogateshalm026diis
Azonos, vagy reszben azonos azonosithat6 elsz6molhat6 kdlts6gek eset6n 6 ami temogatiis abban az

esetben halmozhat6 mes, helyi,.egion6lis, ellamhdztartasi vagy uni6s fonisb6l sz6rmaz6 iillami

tamogatassal, ha az nem vezet a csoportmentessegi rendeletekbe., vagy az Eur6pai Bizottsag j6vehagy6
hat6rozateban meghatdrozott legmagasabb tdmogatdsi intenzit6s trjllep6s6hez.

Allami tdmogaias kul6nbdz6 azonosithat6 elszamolhat6 kdtsegek ese6n halmozhat6 m6s.
regiondlis, 6llamheztartasi vagy uni6s forrdsb6l sz6rmaz6 dllami tamogatassat.

hetvi.

Az egy projekthez ig6nybe vett osszes emogates - fuggeflenut att6j, hogy annak finanszirozesa uni6s,
orszagos, regiondlis vagy helyi forr6sb6l tdrtenik - tdmogatesi intenzitdsa vagy dsszege nem haradhatja
meg az irenyad6 uni6s allami tamogatesi szabalyokban meghat6rozott tamogaEsi intenzitast vagy
tamogatisi dsszeget.
A kock6zatfinanszkozdsi temogatas, az indut6 vetblkozasnak nydjtott t6mogat6s 6s a csekely dsszeg0
amogataq amennyiben azonosithat6 elszdmolhat6 kdltsegekkel nem rendelkezik, bermely egyeb,
azonosithat6 ebzemolhat6 kdtts€gekket rendelkez6 5 ami temogatassat halmozhat6. Az azonosithatd
elszamolhat6 kdltsegekkel nem rendelkez6 t6mogates a csopodmentessegi rendetetekben 6s az Eurdpai
Bizottseg j6vehagy6 hat6rozatdban meghatarczott legmagasabb teljes tamogattsi intenzitdsig vagy
tamogatasi iisszegig barmiryen mas, azonosithat6 ebzemorhat6 kdrts6gekker nem renderkez6 el|ami
tamogatassal halmozhat6.

5.9.1. A felhivas keret6ben ny0jtott egyes t6mogatasi kateg6ri6kra
vonatkoz6 egyedi szabdrlyok
A csek€ly asszeg4 temogates kateg6tia alkalmaz6sa eseten:
A csek6ly Osszeg0 t6mogat6sra vonatkoz6 resztetes szabetyokat az EUMSZ 107. 6s .j08. cikkenek a
csekely dsszeg( (de minimis) tamogatesokra vat6 atkatmaz6ser6t sz6l6, 2013. december.lS_i
1407l20t3lEu bizottsegi renderet (HL L 3s2,201?.. 12.24. 1.o), a 2oi4'2020 progamozesi id6szak.a
rendelt fo..dsok ferhaszndEsa€ vonatkoz6 unids versenyjogi 6rteremben veft alami tamogatasi
szab6lyokr6l szolo 25512014. (X.10.) Korm. rendetet 100.5, valamint az eur6pai uni6s versenyjogi
6rtelemben vett dllami tamogatesokkar kapcsoratos erjeresr6r 6s a region6ris temogatasi t6rk6pr6r sz6r6
3712011. llll. 22.) Ko.m. rendelet szabatyozza.
Az egy 6s ugyanazon vdllarkozasnak min6sul6 v6lrarkozasok r6sz6re az 1407l2oi3tEu bizoftsegi renderet
hatalya aE tadoz6, [/]agyarorsz6gon odait6lt csek6ly dsszeg0 temogatds (ezen alctm vonatkozasaban a

tovabbiakban: temogatds) brutt6 €mogat6startalma nem hatadhatja meg a 200 OOO eur6nak, k6z[ti
kereskedelmi erufuvarozdst eltenszotgettates fej6ben v6gzd, egy 6s ugyanazon v6ltalkozesnak min6sut6
vaflalkoz6sok eset6n a 100 000 eur6nak megferer6 forintdsszeget, figyelembe veve az 14o7noi3rE\)
bjzotuegi rendelet 3. cikk (8) 6s (9) bekezdeset.

A tamogat5s a csek6ly iisszego kdzszotg6ltatdsi tdmogatassat a 36ot2o12lEu bizottsdgi rendeletben
meghatarozott fels6 hat6rig hatmozhat6. A tamogates m6s csek6ty dsszego temogatisokdl sz6to
rendeleteknek megfelel6en nyijtott csek6ry dsszegii iimogatassal a fent meghatarozott fers6 hatadg
halmozhat6.

A tamogatas nem halmozhat6 azonos elszdmolhat6 kdltsegek vagy azonos kock6zatfinanszkozdsi c6l!
int6zked6s vonatkozeseban nyrjtott e ami tamogatassat, ha az igy halmozott Osszeg meghatadna a
csoportmentess6gi .enderetekben vagy az Eur6pai Bizottsag j6v5hagy6 hatdrozataban meghatarozott
legmagasabb tAmogatesi intenzitdst vagy dsszeget.

A kedvezmenyezettnek az 14o7r2013rEu bizottsagi fenderet 5. cikk (1) bekezdese figyerembev6terever -

az ott meghaterozott fert6terek terjesit6s6nek megdllapfteseE alkarmas m6don - nyilatkoznia kell a r6sz6re

a tamogatis odaitel6senek 6veben 6s az azt meget6z6 k6t p6nzugyi 6vben
temogatesok €mogatiistartalm616l.

nyUjtott csekely 6sszeg0
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6. oSAToLANDO MELLEKLETcT lrsrA;R
6.1.1.A helyi t6mogatasi k6relem elk6szit6se sor6n csatoland6 mell6kletek
listaja
A helyitdmogat6si k6relem elkeszftesekor a kOvetkez6 mell6kteteket sz0ks6qes csatolni:
l.Temogatesi k6retem adafl ap
2. [4egalapoz6 dokumentum 6s mell6kletei
3. Kdzbeszezesi etj6rds tan0sltvenya (amennyiben retevens)

4. Projektmenedzser, pdnzugyi vezet6 6n6letrajza
5. EgyUttmiikdddsi szand6knyitatkozatok, megd apodesok
6- Nyilatkozat dner6 rendetkez6sre 6ll6s6r6t (amennyiben retevdns)

Az lH-hoz v6gs6 ellen6z6sre beny0jtand6 temogat6si k6relemhez
csatoland6 mell6kletek listeja
6.1 .2.

Az lH-hoz vegs6 e en6z6sre

benyUjtand6 €mogatiisi keretemhez

szUkseges csatolni:

1.

a

kdvetkezo metjekteteket

Jeten felhives 6.1.1 pontjaban felsorolt dokumentumok

Felhivjuk figyelm6t, hogy a felsorolt melbkleteket a helyi t6mogatAsi k6retem elk6szit6sekor
ke csatojni!A
tamogatast ig6nyl6 adalail tadalmaz6 Nyilatkozat c. dokumentum p6tdenydt pedig a tdmogatesj
k6relem
IH-hoz tdrt6no benyr.ljtasa, vdgregesitdse 6s lezd.6sa uten az erekkonikus kitdrto program
logja gene.arni,

igy az a helyi €mogatesi keretem csatotand6 me 6kletei kdzdtt nem kerutt fetsorolasra.
A Nyilatkozat
aldirasat 6s erkurd6s6t, tovdbba tiimogatasi kerermek benyfjtes6nak 6s erbir6ids6nak foryamat6taz
AUHF
lartalrnazza.

6.2. A t6mogat6i okirathoz csatoland6 mell6kletek listaja
Felhivjuk figyelm6t, hogy a fetsorolt mell6kleteket a temogat6i okirat megk6t6se
soran csatolni szukseges:

1. a kedvezm6nyezett

neveben al6ir6 szem6ly vagy szem6lyek _ a kdltsegvetesi szerv, a helyi
dnkormanyzat, a kisebbs6gi dnkormenfzat, az egyhazi jogi szemely, a fetsdoktatesj
int6zm6ny, a
kozalapitveny 6s az dllam kizdr6lagos tulajdon6ban t6v6 gazdasegi tdEaseg kiv6tej6vet p6nzitgyi
-

2.

in€zm6ny 5ltal igazott, Ugyv6d dltal e enjegyzett vagy kdzjegyz6 6ltal hitetesltett at6ir6s mintajet,

a kedvezmenyezett - a kdlts6gveiesi szerv, a helyi dnkorm6nyzat, a nemzetisegj Onkormdnyzat,
az

egyhdzi jogi szem6ty,

a

fetsdoktatasj int6zm6ny, a kdzatapitvdny 6s az d am kizer6lagos
_ atapit6 (t6tesit6) okirat6t
vagy jogszabelyban

tulajdoneban l6v6 gazdas6gi tersaseg kiv6tet6vel

meghatarozott nyitvdntad6sba v6tet6t igazot6 okiratat.

6.3. Az els6 kifizet5si k6relemhez csatoland6 mell6kletek listaja
Felhlvjuk figyelm6t, hogy a fetsorolt me ekleteket az ets6 kifizet6si k€retem
benylj€sa soren csatolni sziiks6ges.

-

az el6leget ideertve

-

Jelen Felhiv6s szempontjab6l nem relev6ns

I l"^. o
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7. TOVABBI INFORMACIOK
Taj6koztatjuk a tisztelt temogatdst igenyl6t, hogy a helyi ttmogatesi k6relmek elblrdlasa sor6n a
temogatast

igenyldvel kapcsolatos, a kdzhiteles adatbiisokban el6rhet6 adatok vagy azok egy r6sze az
etj6r6si
fendelet hatdlya ala bdoz6 szervezetek dttal felhasznal6sra kerulnek.

A ZEGIKON helyi

akci6csoport fenntartja a jogot, hogy jeten hetyj fethtvast a jogszabatyi kdmyezet
alakul6sSnak megferer6en indokort esetben m6dositsa, iletue jogszabdryban meghatarozott esetben
felf0ggessze, vagy lezetja, amely,6t a ZEGIKON heiyi akcidcsoport indokt6ssal elbtott kdzlemenyt tesz
ktizze a www.zegikon.hu oldalon.

Felhivjuk a tisztelt temogatast igenyl6k figyelmet, hogy az AoHF a wwwzeoikon.hu honlapon talelhat6
6s
6tabnos t6j6koziatest nytjt az aldbbiakr6l:

'1.

Az Utmutat6 c6lja, hat6lya

2. Kizdr6 okok listeja
3. A tdmogatesi k6relmek

benyfjtesdnak 6s elbfrelasanak m6dja

'1.1 A helyi temogat6si k6retmek benyrtjtdsdnak 6s elbi.6t6s6nak
m6dja _ hetyi kivdlaszt6s

1.2 A tamogatesi k6retmek beny[jiisanak 6s elbt.dtes6nak m6dja _ v6gs6 ellen6zes
Tajekoztabs kifog6s benyUjtdsdnak lehet6seg6r6l

4.
5. TAj6koztat6 a €mogatdi okirat megkot6s66l
6. A biztositekny[j€si kotelezettsdgre vonatkoz6 6jekoztat6
7. A fejlesztessel erinteft ingaflanra vonatkoz6 feltetetek

8
g.

Tdj6koztatas a projektek megvar6sftasar6r, finanszirozaser6r, 6s eritreharadasdnak k6vet6ser6l
A kdzbeszez6si kdtelezetts6gre vonatkoz6 t6j6koztatd

10. T6jekoztatesra 6s nyilv6noss6gra vonatkozd kdtetezettsegek
1'1. A felhivassal, a projektkiv6las*esj eljaressat 6s a projektmegvat6sttdssat kapcsotatos
tegfoniosabb
jogszab6lyok
'12. A kdmyezetvedelmi, es6lyegyenldsegi
es a n6k 6s f6rfiak egyenl6s6get biztosito k6vetetmenyek

K6riiik, hogy a temogatasi k6relmet az itmutat6k figyelembevetel6vel k5szits6k et!

8. A FELHiVAS SZAKMAI MELLEKLETEI
a) A felhiveshoz kapcsol6dd tovAbbi jogszabatyok:
ol Fogalomjegyz6k
A felhivashoz kapcsol6d6 m6dszertani ittmutat6k
Helyitamogat6sj k6relem adaflap kit6tt6si itmutat6

.
.

o)

lvlegalapoz6dokumentumseg6djet

Csatoland6 mell6kletek
Tdmogat6i okirat sablon
KommunikSc

.
.

keret6ben elszdmolhat6 kdltsegek fels6 korl6tai

Munkaszervezet vezet6
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Seg6dlet a Megalapoz6 dokumentum etk6szit6s6hez
A Teruletfejleszt6si Operativ program keret6ben megvat6sitando
TOp_7.1.1_i6_H_022_5 k6dszdm! feiteszteshez

M6dszertani bevezet6
Jelen dokumentum a Tedtetfejlesztesi Operativ program keret6ben
megvat6sitand6 ZEGTKON HKFS S-

6s szamf beavatkozasi teriiletek6nt megiel ijlt az
,,Egyedi min6sege;k6pvisel6, hagyomenyteremtij,
innovativ, szales tiJmegeket vonz6 fesztivel- 6s rendezv^nyt<inJlat kiatakitasa"cinfi
(HKFS 6.1.5)
proiekt kidolgozasa sorirn erkeszrtend6 megarapoz6 dokumentum (tovdbbiakban:
rvrD)
tartarmera

vonatkoz6 alapvet6, 6ltal6nos elver6sokat, javasott szempontokat
fogtatja 6ssze.

A megval6sithat6sagi tanu jm6ny c6lja:

-

relevdns.informeci6t ny[jt a projekt megatapozottsegar6l, a finanszirozds
6s a megvalosithat6sag
etemeir6l, a projektmegval6sit6s soran ielmer0l6 koc-kaz;tok6l;
a megatapozott ddnt6shozatal 6rdekeben informacjdt hordoz a HACS
szemdra a projel( szakmai
ertekelesehez, annak megjt6l6s6hez, hogy...a projekt uatOs proUtern.
megoldasat c6lozza,
i eszkedik a retevans HKFS cetjaihoz, optimalb;0;aki 6s
L,t"to.mal
bir, t6rsadaimi
hasznai.jogosse teszik a temogatast, penzugyileg v6giggondott
".aimai
6s a tamogatdsi szabetyoknak
meofelel

Felhivju-k a figyermet, hogy az MD a prqel.t szakmai 6rt6ker6s6nek
egyik regfontosabb ereme!

Az MD-ben tett

megallapitasokat k6rj0k minden esetben logikusan indokotni, amennyiben
lehet

dokumentumokkal elemzesekkel al6t6masztani.
Formai kdvetelm6nyek
A_cimoldalon k6rj.k felt.ntetni a

'Megalapoz6 dokumentum,, cimet, alatta az MD_vel 6nntett proJekt cim6.
ZEGIKON HKFS s-tis sziim{ beavatkozesi
teriiletek6nt meg.lett ft az Egyedi min6s6get k6pviset6,
hagyomant teremtS, innovativ, sz6les tiimegeket vonzd fesdivet- 6s
rcndezv6nykinetat kiatakftesa.
A cimordart az egyes fejezetek es metekreteinek otdabzamait pontosan
mutat6 tartalomjegyz6k kdvesse_

Az MD tdrzsdokumentuma a

projekt megval6sithat6segdnak 6rt6ketes6hez szukseges t6nyegi

informdci6kat (t6nyeket, tervez6si adatokat 6s azokat kdzveflenul alat6maszt6
lndoklasokat) tartalmazza_
Az egyes fejezeteket kieg6szi6, kev6sb6 tenyeges informdci6k (felhasznalt
dokumentumok jegyz6ke,
helyszinrajzok, fenykepek 6s ebr6k, egy6b m(szaki dokumentumok,
egy6b adminjsztratjv dokumentumok
stb.) a MD sorszemozott 6s otdabzamozott mellekteteibe ker0tjenek.

Javaslat a megalapoz6 dokumentum tartalmeaa, szerkezet6re vonatkoz6an
K6rj0k, hogy az MD etk6szit6se sor6n tdrekedjen az dflathat6segra, 6s
arra, hogy az MD teriedetme ne
haladja meg a 20 oldalt (az MD melldkteteinek otdatszema ezen fetiit 6rtetme;;nd6)l

Az [4D tartalmenak vat6s adatokon kelt alapulnia! A javasolt szempontok
kdzul minden esetben a projekt
szempontjeb6l rctev6ns reszeket kerjijk kifejteni!
Figyelem!
K6rjuk, hogy az [4D elk6szit6se

sodn e Tematikdban fogtalt szerkezeiet kijvesse, 6s Ugyetjen arfa, hogy
az rvrD minden oryan informeci6t tartarmazzon, amia rematika egyes
fejezeteiaratt kifejtend6 szempontk6nt

felsorolasra ker0]t. Amennyiben az MD-ben nem kerut kifelt6sie a Tematikdban
m;hatarozott vatamely
fejezet, fejezetr6sz' iletve annak ervSrt informeci6tartarma, tgy az
MD megferer6 r6sz6;en ke40k ismertetni
az elt6r6s szakmaijag aEtemasztoft indoktdsdI (pt.: a Tenatikeban neAet,tt
szempont az
ptojek
adoft

3B

l,-11'

-t> -,f+

eseEben nen retev^ns, ennek oka..). A Tematika
nem hatarczza meg, hogy az egyes tqezetek alatt
megjelolt etuerast, szempontot mityen r6sztetezettsegget
szukseges tife]teni,;riten ;eszszempontok 6s
bvabbi szempontok figverembev.tere indokor. Az rurb
u r"r"iiiau.n' ."gj"ioii"r.rpon,o*on r,,uuri,
tovdbbi informacj6kkat kieg6szlthet6.

1.

A projekt bemuta6sa (hiittere, indokoltsaga)

1.1.

1.

A m0k6d6si kijrnyezet bemutatesa

Mutassa.be

a

szolgaltaies (fesztiv6l- 6s rendezv6nykfndtat) kialakiiesanak
szereper

kdzdss€gi6tet6ben.

2.

1_

2.
1.

|

,

A projekl
6rt6ke
(Ft, brutt6)

4

3.
'1.

2
3

A projekt
finanszirozasi
forrasa (temogatas
eset6n k6dszam
megieliil6sset)

Jelen projekttel
val6 effed6s
ismertetese
(tev6kenys69
szinten)

Probl6mek, sziiks69tetek bemutatasa

Hliil[?'.'i,3riii?^11'","iJ;;;;'*"i"t*tnat

A projekt c6tjai,

i

kiarakitasa drtar nvrjtott szorsertatds szintj6n

eszked6se

Mely-ek.a projekt etfog6 6s specifikus c6rjai, eMert.eredm6nyei
(sz6mszeri.l, min6s6get mer6 mutat6kat
is alkalmazzon).

Kifejezetten mutassa,be

2.
3.

vafos

Mutassa be, hogy az elmflt 5 6vben mjl yen fesztivelokat,
rcndezvenyekei val6sitottak meg:

A proiekt
tev6kenys69einek
tartalma vazlatosan

1-2.

a

l;;ri ;;;;;'"

a.. fqtesztes' rroiyan
HKFS celjainak
megval6suldsdhoz, a felhiv6sban meghatdrozort c6loknoz.
Mutassa be a projekt c6lcsoport-specifikus kdzossegfejteszt6sj,
t6rs6gfejleszt6si hatasait.
lvlutassa be a projekt kapcsol6dasdt mds projektekhez,

fejteszt6sekh;2.

Mutassa be,.hogy a fejteszt6siig6ny kapcsotddik-e
korabbipatyezatikonstrukci6khoz. Kerjuk, terjen ki
a koribbi pdly6zati konstrukci6k 6s a jelen fejtesztds
tehatd;oi;sd; is.-ininln-niii"n |."r"uan"y

A projekt tartatma, megvatdsithat6saga
Tervezett tev6kenysegek r6szleies bemutatasa.
rsmertesse a megvar6sitand6 tevekenysdgek dndl6an
tdmogathat6 6s dn6 6an nem tamogathat6,
vSlaszthat6 tev6kenysdgek szerintr bon€sar
K6rjuk, ismertesse az arkarmazni kivant m0szaki-szakmai
megordasokat 6s azok kdrtsegvonza€t,
kdlts6ghat6konysagat.

[,-,,t b

4. A
5.
6-

4,
'1.

5.
1.
2.

_beszerezni kiv.int eszkdztipusok isme,tet6se, indoklasa, hozzdrendetese kozdss€gi

tevekenys6gekhez, megoldand6 probl6mekhoz.
Partnerseg bemutatdsa: ismedesse a helyi kdzdss6gfejleszt6sben vald aktiv reszvetetet_
Mutassa be a projekt megval6sitds soran alkalmazoft innovativ elemeket, m6dszereKer.

KockAzatokbemuhiesa

a

Milyen. kockazati t6nyez6k vesz6lyeztethetik
projekt megval6suldsat, milyen bekdvetkez6si
val6szindseggel rendelkeznek, 6s milyen hatdst gyakorolhatnak a projektre? K6rjuk, mutassa be a
kockilzati tenyez6k mersekl6s6re tervezett jntezkedeseket is.

Fenntarthat6sagszempontiai
l\,lutassa be, hogy a fesztiv6f 6s rendezvenykinalat fenntartaset milyen foffAsb6t kivanja biztosltani,
illetve azokra vonatkoz6an milyen anyagi fedezettel rcndelkezik.
Ertekelje rdviden a.projekteredmenyek fenntarthabsaganak szempontjait, kitetue a penziigyi, szakmai,
KOmVeZe[ ienntanhatdsao|a
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