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A helyi felhiv4s cime:

Civil egyiiftmiikdd6sek erSsit6se 6s fiatalok megtarhset c6lz6
programok 6s kezdem6nyez6sek tdtmogatdsa
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Lilagyarofszeg Kormanyenak felhlv6sa a Zalaegerszeg terolet6n szekhellyel vagy telephellyel rendelkezd
civil szervezetek r6sz6e - a v6rcs hagyomenyosan erds civil szervez6d6sei kdzdtti koh6zi6 er6sit6se, a
meglev6 rendezv6nyterek kdzds tal6lkoz6kkal, rendezvenyekkel val6 megtdltese es a fiaialok megtartesiit
c6lz6 programok megval6sitAsa erdekeben

A Korm6ny a Partners6gi lvlegdllapoddsban c6lul tijzte ki a tersadalmi egyuttm(kdd6s er6s't6se 6s a
szeg6nys6g, valamint a hdtrAnyos megkuldnbdietes elleni k0zdelmet. A c6l el6€s6t a Kormdny civil
szervezetek, egyottm0kdd6s6vel tervezi megval6sitani jelen Felhivasban foglalt felt6telek ment6n.
Az egyitttm{kddes kereteben a Kofmeny vSllalja, hogy:

.

a helyi

felhfvds felt6teleinek megfelel6 projekteket a projektre meglt6lt ninimun 2 000 004 maximum 6 000 000 fo nt kdzdfti vissza nem t6rltend6 tamooatasban r6szesiti a rendelkezesre
6l16

foras erej6ig;

.

a tdmogatdsi el6leggel kapcsolatos fefteteleknek megfelel6 temogatott projekteknek a megitelt
tamogatds elszdmolhatd kdlts6gei legfeljebb 25 %-dnak megfeleld, maximum 1,5 milli6 Ft dsszeg(
tdmogatdsi e16leget biztosit;

Atdmoga6si k6relmet benyujt6 szervezetek az egyuttm(kddes kereteben vallaljakl, hogy:

.

projekt[k megval6sttdsdval hozz6jSrulnak

a

v6ros - civil szervez6d6sei kdzdtti egy0ttmukddes

fejlesz6s6hez, a kohezi6, a fiatalok v6rosunkhoz vald kttt6d6sdnek er6sit6se - c6ljenak el6r6s6hez;

.

'A

a kapott idmogatdson felul 0ner6b6l flnanszlrozz6k a projektet.

ldmosat.isi k6relem benyljtesaE 6s megval6sl!6sdra szemos egyeb feltetel vonatkozhat. K6rj0k, tanulm6nyoz:a et eaket a

Felhlves tovabbi fejezeteibenl
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A helyi felhivas elvelaszthatatlan r6sze a TOP CLLD Altalenos 0tmutat6 a Helyi Felhtvesokhoz c,
dokumentum (a tovebbiakban: A0HF), amelynek hatetyos verzi6ja megta6that6 a U4$qzeg,qg&lg
honlapjan.
A helyi tefhives, az A(IHF, a P6nziigyi ElszemolSsi utmutat6 6s a kapcsotod6 szakmai melldktetei
(p6nziigyi ttsszesit6k) tu a helyi l{mogatesi k6.elem adatlap egytiftesen tartalmazzrk a helyi
tamogatesi k6ielem elk6szit6s6hez szilkseges tisszes felt6telt,
Amennyiben ielen helyi felhivasban foglaltak valamely tejezet tekintet6ben eft6rnek az AUHF-ban
vagy a Pr6nziigyi Ebzemol{si Ulmutal6ban megfogalmazott altal6no6 el6ir6sokt6t, akkor a jelen
dokumenlumban szabalyozottak az iranyad6k.
Felhivjuk a tisztelt €mogatast igenyl6k figyelmel hogy az A0HF 6s a PenzUgyi Elszdmolasi 0tmutat6
eset6n az irAnyit6 hat6sdg, a helyi felhives, a helyi tdmogat6si k6relem adaUap, tovabbd ezek
dokumentumai eset6n a HACS a v6ltoztatas joget fenntadja, ez6ft k6{Uk, hogy kdvess6k figyelemmel a
www.zeoikon.hu honlapjen megjelenO kdzlem6nyeketl

1. A TERVEZETT FEJLESZTESEK HATTERE

1.1.

A felhivas indokoltsiga 6s c6lja

Zalaegerszeg varosaban 2016. majus 25-6n alakult a ZEGIKON Helyi Kdzdss6g, melynek c€lja, hogy egy
6lhet6bb vafos kialaki€sa 6rdek6ben tdmogassa Zataegerszeg kulturelis k6zeg6nek, identitasenak
fejleszt6s6t. Az akci6csoport m0kod6si terulete Zalaegerszeg kdzigazgatesi terulete, c6lcsoportja a vdros
59 275 f6s lakossega.
Jelen felhiv6s a Terrilet- 6s Telepill6sfejlesztesi Operativ Program 7. priorit6s6hoz kapesol6dik, amelynek
6tfog6 celja kis6rleti jelleggel, integrelt 6s prog.amalap! fejleszt6sek megva{6sit6sa verosi szinten a helyi
kdzoss6gek r6szv6tel6nek 6s tudatoss:igdnak fokozasa, a hett tiirsadalmak megrjitasa valaminta hetyies
kdzdss6gi alapll gazdas6g fejlesztese 6dek6ben.

E cel el6f6snek a TOP 7. pfiofiEsahoz kapcsol6dd eszkdze a vefosok kuliuralis ds kdzdss6gi 6let6nek
megUjitdsa, kdz0ss6gi alapt gazdasdgfejleszt6si m6dszertanok kiatakitasa 6s elterjeszt6se a helyi

lakossag,

civil

6s

szervezetek, velhlkozdsok
ijnkormdnyzatok egyuttmijkddesevet, iltetve
kezdemenyezesere k6sziil6 integrdlt, kdzdss6gfejlesztest es helyi identlt6studatot el6segit6, els6dtegesen
kultur6lis es k6zdssegi tartalmi, a helyi k6z6sseg fejteszt6set t6mogat6 strat6gi6k menten_

A shategi6k,

amelyek egy,

a veros teillet6n kijetdlt dsszefugg6 akci6terlletre keszi]lnek, 6s a

hetyi

fejleszt6si programok alapjetjelentik, egyszerre 6s osszehangoltan k6pesek aTOp ERFAes ESZAforfasait
haszn6lni. A beavatkoz6sok eredm6nyek6nt partnersegben tervezett, integreft, [jszer( 6s innovativ helyi
fejleszt6sek val6sulnak rneg, amelyek a helyi kdzdss6gek megedsit6s6n keresztul hozzejerulnak a terulet
n6pess6gmegtart6 k6pess696hez. A strategiai szinto egylttmr:ikddes ef6sod6s6vet c6t toviibb6 a hetvi cjvi!
szekto. aktivitesanak es ismefts6g6nek ndvel6se is
Ennek 6rdek6ben elkesziilt a ZEGTKON Helyi Kdzijss6gi Fejlesztesi Strategia, melyben kdzponti szerepet
szantak a partnersegi bevondsnak. A konzulteci6k 6s a stratdgiai helyzetedekel6s eredmenyei alapjan
elk6szUlt a SWOT elemzes 6s megfogalmaz6dtak Zalaegerszeg fejteszt6siszoks6gtetei:

1.
2.
3.
4.
5.

Egys6ges, hossz{ t6vra sz6l6 vdrosiarculatfejteszt6s
Konfeaenciaturizmus infrastrukturdli6 felt6teleinek megteremtese
Kulturdljs 6s kozdssegi programkineht szinesitdse, egyediv6 tdtele, akci6k megfogalmaz6sa
Fogyatekkal 616k, nehez helyzetben 616k, csabdosok segitese infrastruktu16lis megotd6sokkal
Fiatalokat (14-25 6v kdzdttieket) celz6 prcgramok szervez6se, terek kiatakitasa

A fejlesztesi sz0ksegletek ment6n 10 beavatkozesi ieruletet hatarozott meg a ZEGTKON Helyi K6zoss6g,
melyek lehet6v6 teszik a hianyossagokE 6s sz!ksegletekre koncentr6t6 lejteszt6sek veghajtasdt.
A megfogalmazott fejleszt6sek el6t6rbe helyezik a varos n-6pess6gmegtart6 erejenek ndvel6s6t, kierneli a
iiatalokat 6s a csalddosokat, mint c6lcsoport, 6s t6mogatja az ljszed, jnnovativ megotdesokal tarsadatmi
egyuttmikddds 6s a vSros ideniitasanak er6sit6s6t szolg5t6 kezdem6nyez6sek form6j6ban.

A ZEGIKON HKFS negyedik beavatkozSsi ter0letk6nt a civil egyiittmiikiid6sek er6sit6sr6t 6s a
fiatalok megta.tesat c6lz6 programok, kezdem6nyez6sek tamogatasAt hahrozta meg az atebbi
indoklas alapjan.

A

helyzetelemz6s 6s az 6rinteftekkel val6 konzulbci6 sor6n egyedelmten kirajzol6dik Zalaegerszeg
identitasenak, k0zdss6gi 6letenek fejleszt6si ig6nye, mely adottsdgok kiaknez6sa 6s a fejteszt6sek
szinergikus kapcsolai6nak megteremt6se r6v6n 6rhet6 el. A civil kdzoss6g varosi identitas er6si€se

megval6sithat6 szAmos kul6nbdz6 csopodokat tersadalmi r6tegeket vonz6 pfogramok, civil
kezdemenyezesek segits6g6vel. A varos modern jellege kuldnijsen alkalmas az {iszer( innovativ
programok megval6sitesa|a.

A felhlv6s Zalaege6zeg kultu.Slis 6s civii6let6hez hozz6jdru16 kezdem6nyezeseket t6mogat.

El6nyben r6szesitend6k az ljszeru, innovativ kezdemdnyezesek, melyek hi6nyp6t6k a vAros 6let6ben.

El6nyt 6lveznek tov6bb6

a

kul6nbdz6 szektorok vagy egazatk'zi egy0ttm0k6d6st dsztdnz6

kezdemdnyezesek, hazai, vagy nemzetk6zi pa.tnerekkel val6 egyuttm(kdd6st, hdlozatosodSst er6stt6
kerelmek, tovebbe oryan kezdem6nyezesek, melyek dsztonzik a fiatalok bevonaset a varos 6let6be.
lehet6s6get teremtenek arra, hogy itt talSuak meg hossz0 tavon sz6mltdsaikat.
Jelen felhivds kefeteben kizerdlag olyan Emogatdsi kerelmek tamogathatdak, amelyek megfeletnek a fenti

c6lkitk6snek.

1.2. A rendelkezesre

6116

forr6s

A felhlves meghirdet6sekor a tamogaHsra rendelkez6s.e iiI6 tervezeft keretOsszeg 12 033 333 Ft.

Jelen felhivd6 forr6s6t az Eur6pai Szoci6lis Alap 6s l\ragyarorsz6g k6lts6gvet6se tarsfinanszkoz6sban
biztosltja.
A tdmogatott tamogatasi kerelmek varhat6 szdma: 3 - 6 db.
1

.3.

A t6mogat5s h6ttere

Jelen felhiviist a ZEGIKON Helyi Kdzdss6gi Fejtesztdsi Shategia 2016-2020 kereteben a ZEGTKON Hetvi
Akci6csoport hirdeti meg a TOP-7.1.1-16-2016-00022 szernt, a HACS 6s a RFp lH kdzdtt l6treidtt
Egyilttmr:ikddesi l\4egellapod6s alapjen.

2. UGYFELSZOLGALATOK ELERHET6SEGE
Ha tovebbi inform6ci6kra van szuks6ge, forduljon bizalommal a ZEGIKON helyi akci6csoport
ilgyf6lszolgalathoz a 06-92+10-384 telefonszemon, ahot h6tf6t6t csiitdrtdkig 9.OO
- 15.00 66ig,
p6nteken 8.00 - '14.00 6r6ig fogadjuk hlvdsal
Szem6lyes Ugyf6lszolgelabt h6tf6t6l szerdeig 8.00

-

{2.00 6raig bjztosttunk.

Keiuk, kdvesse figyelemmel a felhivdssal kapcsotatos kdzlemenyeket a ZEGIKON Helyi Akci6csoport
honlapjan, ahol a HACS 0gyfelszolgSlat elektronikus et6rhet6s69eit is megtaldlhaijal

Abe6rkezette-mailekre egy munkanapon belul velaszolunk.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVARASOK
Kerjuk, hogy a tdmogatisi k6relem dsszeiillitdsa sordn vegye figyelembe, hogy a prcjekteknek meg kell
felelni0k kiil0nOsen a kdvetkez6knek:

3.1.

A projekt keret6ben megval6sitand6 tev6kenys6gek

3.'1 .1 .

On6ll6an t6mogathat6 tev6kenys6gek

A felhlves keret6ben az aldbbi tevekenysegek tdmogathat6ak dn6ll6an:

a)
b)
c)
3.1 .2.

Nagyrendezveny

Rendezveny,rendezv6nysorozat
Egyeb kozdssdgi program: el6adds, klubfoglalkoz6s, szakkdr, fening, workshop,

On5ll6an nem t6mogathat6 tev6kenys6gek:

3.1 .2.1 . K0telez6en megval6sitand6,

onall6an nem tamogathat6

tevekenys6gek:

a)
b)

Nyilv6nosseg biztosit6sa- AUF c. dokumentum 10. fejezete alapjdn

Projektmenedzsment

3.1 .2.2. VFtlaszl.hat6, dn5ll6an nem tamogathat6 tev6kenys6gek:

a)
b)

A felsorolt t6mogathat6 tevekenysegekhez kapcsol6d6 anyag- 6s eszkdzbezee esek,
Projekt el6k6szites, tervez6s

3.2. A temogathat6 tev6kenys6gek allami temogat6si szempont0
besorolasa
A felhlv6s ke.eteben t6mogathat6 tevekenysegek a 2014-2020 programozesi id6szakE fendelt forrasok
felhasznal6sdra vonatkoz6 uni6s versenyjogi 6.telemben vett 6 ami temogatasi szabatyokr6l sz6l6
255/2014. (X. 10-) Kom. rendelet alapjdn kdzdss6gi versenyjogi szempontb6t az alabbi jogctmeken, a
kdvetkez6 t6mogat6si kateg6riakra vonatkoz6 el6idsok alapjen vat6sithat6k meg:
TAmogathat6 tev6kenyseg

3.1.1. Pont szerinti

6nall6an

tamogathat6 tev6kenysegek

TSmogaias jogclme

25512014. (X. 10.) Korm.
rendelet 4 S 15. helyi k6zdss69
szervezez6s a helyi fejleszt€si

Tdmogat6si kateg6ria

Csekely dsszegC tdmogates

st|at6giehoz kapcsol6dva

3.1.2. Pont szerinti dnalban

nem
Hmogathat6
tevekenys6gek kivdve

25512014.

{x. 10.) Korm.

rendelet 4 S 15.

projektel6k6szttes

Projeki

elijk6szites€vel

kapcsolatosan
kdlts6gek

felmerul6

25512014.

(x. 10.) Korm.

rcndelet 4 S 'i 5.

Igazodik a

f6bvekenys6g

tamogatasi kateg6ri6j6hoz

Csek6iy dsszegU tSmogatas

3.3. Nem t5mogathat6 tev6kenysSgek
A felhlvds kereteben a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban

meghat6rozott evekenys6geken tLilmen6en m6s

tev6kenys6g nem tamogathat6, k0ldnds tekintettel az aldbbi tevekenys6gekre:
TOP alebbi konstfukci6i kereteben tdmogatast nyert fejteszt6sek:

TOP-1.2.1-15
TOP-1.2.1-16
TOP-2.1.1-15

roP-2.1.1-16
TOP-2.1.2-15
TOP-2.1.2-16

roP4.3.1-15
TOP-4.3.1-16
TOP-5.2.1-15
TOP-5.2.1-16
TOP-5.3.1-16

10P-5.3 .2-17

TOP€.1.4-15
TOP-6.1.4-16
TOP-6.3.1-15
TOP-6.3.1-16
TOP-6.3.2-15
TOP-6.3.2-.16

TOP4.7.1-15
TOP-6.7.1-16
TOP-6.9.1-15
TOP-6.9.1-.16
TOP-6.9.2-16
D)

egyes egazati operativ programok 6ltal a k6zdss6g 6s
tamogatott fejleszt6sek;

kultt€, valamjnt

a turisztika terubt6n

szal16shelyfejleszt6s;

ol
D

kulturalis 0rdks6g kizar6lag alhgmeg6vest celz6 meg(jltasa;
vali6si helyszin megljitesa kizar6lag vallesi c6lu hasznosit6sra;
lakdsceka szolgab hk66puletek megijit6sa;

s)

helyj kdzdss6g sz6mera nem el6rhet6 infrastruktUra fejteszt6se;

h)

olyan ingatlanok fejteszt6se vagy p.oglamok, amelyek a stratdgieban megjeldlt c6lcsoportok
szamara nem Htogathat6ak vagy csak egyes csopodok szdmaE hozzdf6rhet6k;
kozszfe|a funkci6kat ell5t6 6p0let 6pit6se, funkci6jaban tdrt€n6 felUjftasa, korszerusttesel

r)

K)

oktatdsi int6zm6ny funkci6jban idrten6 fejleszt6se;
szocielis szolgelbtas fejlesztese;

m)

term6fdld vAs6 es;

n)

rendezveny eseten nem vehet6 ig6nybe t6mogatas

))

eg6szs69Ugyi szolgeltat6s fejleszt6se;

kizar6lag egy adoft gazdasegi tdrsasdg erdekeinek

6s temekeinek bemutat6s6t c6tz6
(termekbemutato), kiv6telt k6pez a helyi term6kek n6pszer0sit6s6t szolg6l6 rendezveny, valamint
politikai c6l{ rendezv6nyekre.

3.4.

A projel<t mUszaki, szakmai tartalm5val 6s a megval6sit6ssal
kapcsolatos elv616sok
3.4.1. Miiszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvdr6sok
3.4.1 .1 Mrliszaki 6s szakmai elverasok

A

projekt mt$zaki, szakmai tadalmdnak meghatdrozasehoz az alebbi elver6sok figyetembe vetele
szilks6ges:

a.

A fejleszt6si soren min. 'l t{mogathat6 tev6kenys6get kell megval6sttani.

b.

Rendezvenyek t6mogatdsenak szakmai kdvetelmenyei:

'1.

2.
3.

4.

A kedvezmenyezett kdteles a rendezveny tem6j6r6l, helysziner6l 6s id6pontj6r6l sz6l6 meghiv6t 6s a
meghirdetds dokument6ci6jat a .endezv6ny megval6sitiisi iddpontjet megel6z6 tizedik napig az
illet6kes HACS-hoz megknldeni, akikdteles a honlapjan ftjrt6n6 k6zz6t6tet6r6l gondoskodni.
Az e tev6kenys6g keret6ben t6mogathat6 rendezv6ny kdltsegeikdzott kiz6r6tag azon szolgahtdsok
kdlts6gei sz6molhat6ak el, amelyeknek ig6nybev6tel6re a rendezv6ny tetogat6j fel6 kutdn dljat a
szolgana€st nyujt6 nem szamoft fel..
A fendezv6ny meghirdetes6nek dokumenteci6j6t, vatamint a rendezv6ny hetyszinet, id6ponlat,
c6lcsoportjet, eredm6nyeit bem!tat6 eml6keztet6t 6s tegal6bb tiz darab, a rendezvenyf6bb programjait
6s a rendezvenyen elhelyezett arculati elemeket bemutatd ddtumozott fot6t a rendezveny id6pontj6t
kovet6en legkes6bb az els6 olyan kifizet€si k6|elemmel egyidejilleg be ke nyujtani, ametyben a
rendezv6nnyel kapcsolatos t6tel is elszamol6sra kerul.

Amennyiben

a kedvezmenyezett nem tesz eleget a dokumenteci6s

kOtetezetts6g6nek,

a kifizetesi

k6relemnek a rendezvenyhez tartoz6 t6telei elutasltesra kerillnek_

Sz5mszedisitett szakmai elvedsok

A projekt fizikai befejezes6nek id6pontj6ra az
el6rni:
A megval6sftasra kert16

-

atSbbi sz6mszed:sitett m0szaki szakmai eredm6nyt kell

dn6ll6an tlmogathat6 tevekenys6gekhez

Megval6sltand6 m(szakiszakmaiercdm6ny

-

kapcsol6d6 szakmai elv6resok:

Nagyaendezv6ny

megnevezese

A

Az eredm6ny lekesa
A tulajdonseg

kedvezmenyezett 6ltal szervezett dne 6, a kdzdss6g tagjainrk
bevondsaval, meghatdrozott alkalomb6l vagy c6tb6l (tarsadalmi,
tudomAnyos, vallasi, szakmai, kulturelis, spod, stb.) meghaErozott helyen,
rendszeresen, vagy meghat6rozott id6pontban (negyed6vente, f6l6vente,
6vente, stb.) megrendezeft nyilvdnos, nagyl6tszdm[ dsszejovetel.
Minimum l6tsz6m: 100 f5lalkalom
A rendezv6ny id6tartama: 1 nap
[.Iinimum 100 fdlrendezv6nynap

sz6mszerilslthet6 celert6ke
lgazolas m6dja

Fot6dokumentaci6, rendezveny plak6tja

vagy

sz6r6anyaga, ennak

megjelenes6t igazo16 dokumentaci6 (pt. m6diamegjelen6sek), becst6s vagy
kalkuldci6 a endezv6nyen r6szt vett 66tcsoport l6bzem6r6t vagy jelenteti
Iv, a rendezveny forgat6kdnyve

'10

l\4egva16sitand6 m0szaki-

Rendezv6ny, aendezvenysorozat

szakmaj eredm6ny
megnevezese
Az eredmeny leirasa

A

Atulajdonseg

rendsze|esen vagy meghaterozott id6pont(ok)ban megrendezett nyilvenos,
berki sz6mera l6togathat6 esemeny (egy- vagy tdbb egymdst kdvetd
napon), vagy esemenysorozat (tdbb, egymestdl elkul6nul6 napon, vagy
t6meban), nagyletszdmd dsszejdvetel. Minimum l6tszAm: 40f6/alkalom
Minimum 40 fblrendezv6nynap

a

kedvezmenyezett 6ltal szervezett 6nelb,
kdzdss6g tagjainak
bevondseval, meghatarozott alkalomb6l vagy c6lbdl (tersadalmi,
tudomanyos, szakmai, kufturalis, sport, stb.) megha€fozott helyen,

sz6mszerUsithet6 c6l6rt6ke
lgazoles m6dja

Fot6dokument6ci6, rendezv6ny phkatja vagy sz6r6anyaga, annak
megjelen6s6t igazold dokumen6ci6 (pl. m6diamegjelen6sek), becsles vagy
kalkuliici6 a rendezv6nyen reszt vett celcsoport l6tszamar6l vagy jelenl6ti
Iv, a rendezv6ny fo€at6kdnwe

lvlegval6sitand6 m{szakiszakmai ercdm6ny
megnevezese

Ebadas, workshop

Az eredm€ny lelrAsa

A kedvezmenyezett 6ltal szeNezett olyan dsszejdvetel, amelyen azonos
6rdekl6d6si kdrii r6sztvev6k jelennek meg abb6l a c6lb6l, hogy
meghaterozoft emeban b6vlts6k szakmai tudasukat, kicse€tj6k
tapasztalataikat. Az esemdny id6tartama alkalmank6nt minimum 60 perc.

A €sztvev6k szdmera vonatkoz6 el6frdsokl

sz6mszeriisithet6 c6l6rt6ke

El6ad5s, el6addssorozat eset6ben: minimum 20 f6lalkalom
Workshop eset6ben: minimum 15 f6la,kalom
El6ad6s, el6addssorozat eseteben: minimum 20 f6lalkalom
Workshop eset6ben: minimum 15 f6lalkalom

Igazobs m6dja

Fot6dokumenuci6, jelenleti lv, meghlv6, beszemob

Megval6sitand6 mUszakiszakmai eredmeny

Klubfoglalkozes, szakkdr, egy6b szakmai program

A tulajdonsag

megnevezese
Az eredm6ny lei€sa

A

l(edvezm6nyezett altal szervezett foglalkoziisok sorozata, hason16
6rdekbdes0 szem6lyek kdzdss€gge formeHsa ceUeb6l, jellemz6en 6lland6

tagsaggal. A fogialkoz6sok megval6sitasa minimum 3 h6nap, maximum

.12

h6nap, havi legaHbb 1 alkalommal, alkalmank6nt legalebb mdsf6l 6ra
id6tartammal teNezhet6.

(P6lddul: ismeretterjeszi6 foglalkoztat6, tudomenyos klub, fot6klub,
valamely meste.s6g, gyujtem6ny, m(veszeti tev6kenys6g kdr6 szervez6d6
kdzdss6g tdrsadalmi, szakmai, kulturdlis, sport, stb. foglalkoz6s)
A tulajdonsdg

Alkalmank€nt minimum 12 f5

sz6mszer(sithet6 c6l6rt6ke
lgazolSs m6dja

Fotddokument6ci6, jelen!6ti iv, temaiika, besz6mol6
'11

Nlegval6sftand6 m(szakiszakmai eredrneny
megnevezese

Tebor

Az eredm6ny leiftisa

A kedvezm6nyezett dltal a projekt kereteben szeNezett benflakesos, vagy
napk6zbeni programokat tartalmaz6 esem6ny, amely megval6sulasi
id6tadama minimum egym6st kdvet6 3 nap, mjnimum napi 6 6ra
id6tartamban, lehet6leg naponta azonos r6sztvev6kkel. Csak a HKFS-ben
meghat6rozott c6lcsoport r6szvetel6vel val6sulhat meg.

A tulajdonseg

l\4inimum 20 fbltdbof

sz6mszer(slthet6 cel6rt6ke
lgazoliis mddja

Fot6dokument6ci6, jelenl6ti iv, t6bor tematika, be6zemol6

Felhlvjuk a figyelmet, hogy a m(szaki, szakmai tartalom cs6kken6se eseten - a csdkkenes m6rt6k6i6l
iuggetlenill - az ebzamolhat6 kdlts6g 6s a tdmogatas dsszege aranyosan csdkkent6sre kerijl az 6rintett
tulajdons6gt6l vagy kepessegt6l val6 elmarades arany6banj

3.4. 1.2. Es6lyegyenl6s6g 6s kOrnyezetv6delmi szempontok

6rv6nyesit6s6vel kapcsolatos elv6r6sok
,,4 hodzontSlis c6l megval6sitdsa, valamjnt a megval6sltds eredm6nyess6g6nek

nyomon kovet6se

6rdek6ben v6gzett tev6kenyseg kdvetkeztoben felnerutt kOlts6g etszamolhat6. A kiemett c6lok es a
kdrnyezetvedelmi, eselyegyenl6segi 6s a n6k 6s f6rfiak egyenl6s6g6t biztosit6 kdvetelmenvek r6szletes
ismertetese megtalalhat6 az AUHF '12. fejezeteben.

A pfojekt

tervez6se 6s megval6sitasa sor6n k6rjitk, vegye figyetembe, hogy
efedmenyeknek rneg kellfelelni0k az alebbi elverdsoknak isl

.

.

a

projektben l6trehozott

Az eur6pai uni6s forriisb6l tamogaiott projektek kedvezmenyezettje kdteles a projektfe
vonatkozo kornyezetv6delmi 6s es6lyegyenl6s6gi jogszabelyokat betartani, a projekt 6ltal
6fintett teruleten a v6dett term6szeti 6s kultur6lis 6rt6keket meg6rizni, a fenn6|6 vagy a
beruhazas soran keletkezett kOrnyezeti k6rt 6s az es6tyegyen16s6g szempontjdb6ljogszab6lyba
iltkdz6 nem-megfelel6s6get legk6s6bb a projekt megval6siiasa soran megszitntetni.
A fejleszt6shez kapcsol6d6 nyilv6nos esemenyeken, kommunikeci6jaban 6s visetked6s6ben a

tamogatast igenyl6 es6lytudatossagot fejez
csoportokra vonatkoz6 megl6v6 el5it6leteket.

ki: nem kdzvetit szegregiici6t, csdkkenti

a

3.4.1 .3. Egy6b elvdr5sok
A 300 milli6 Ft teues elsz6molhat6 kttlts6g atatti projektek eset6n nem kdtetez6 a kdlts6g-haszon
elemz6s elv6gz6se, elegend6 a projekt penzugyi fenntarthat6s6g6nak bemutat6sa a megatapoz6
dokumentumban.

3.4.2. M6rf0ldk<tvek tervez6s6vel kapcsolatos elverasok
A projekt megvaldsltAsa soran legaldbb 3 merfdtdkdvet szitks€ges tervezni,
tervezhet6. Az utolsd m6.ftildkdvet

a

tegfeljebb 4 merioldk6
projekt fizikai befejezesenek vefhat6 id6pontjAfa szijks6ges

meg@ryeznr.
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Az egyes mdrf6ldkdvekkel kapcsolatos elv6rdsok a kiivetkez6k:

1. Projekt el6k6szit6se
A megval6sitds els6 m6rfdldkdve a projekt el6k6szit6sj dokumentaci6 teljes k6rij teljesit6se.
2, Megval6sftes

A ,,soft" beavatkozesok eset6ben minimum 6 havonta betervezett m6rfdldkdvekkel szuks6ges jelenteni az
el6reha adesl

Benyujtand6 dokumentumok: fot6dokument6ci6, teljesites igazoldsok, stb., a,,soft,,tev6kenys6gek
eset6ben egy6b relev6ns dokumentumok {pl. tematika, jelenleti iv, besz6mol6, stb.).
3- Projekzar6s
A teljes projekt fizikai befejezes6t is szitks6ges dn6ll6 merfoldk6k6nt beiervezni.

BenyUjtand6 dokumentumok fot6dokumentdci6, teljesit6s igazoldsok, egy6b projekzdr6st jgazot6
dokumentumok (pl. kifizet6st igazol6 bankkivonatok, stb.), zer6 kifizet6si ig6nyl6s.

A merfdldkdvek d6tumdnak teNez6se sordn kerjok, vegye figyelembe, hogy a 27212014. (Xt.S.) Korm.
fendelet 90. S-a alapjen az irSnyit6 hat6sAg jogosult a tdmogat6i okifatt6t elallni, vagy a szerz6d6s
felbont6s6t kezdemenyezni, ha
a) a trimogat6i oki.at megk6tes6t6l szamitott tizenket h6napon betut a tdmogatott tev6kenys6g nem
kezd6dik meg es a megval6sit6s edek€ben harmadik f6tt6t megv6s6rcland6 szoig6ltatdsokat, 6r!kat,
epltesi munkekat legalabb azok tervezett Ossz6d6k6nek 50%-atet6r6 mert6kben -esefleges kdzbeszep6si
kdtelezetts6g6nek ieljesitese mellett - nem rendeli meg, vagy az erre iranyut6 szez6d6st hafmadik f6 el
nem kdii meg, vagy

b) a Umogat6i okirat megk6t6s6t6l sz6mitott tizenket h6napon bel0t a t6mogat6s ig6nybev6tejet

a

kedvezm6nyezett 6rdekkdr6ben felmerult okb6l nem kezdem6nyezi, kiiizetesi ig6nytes beny[jt6saval a
rnegit6lt tAmogatAs legaldbb 1o%-anak felhasznel6s6t nem igazotja 6s k6sedetm6t ezen id6 alaft irasban
sem menti kiAz egyes m6rfdldkOvek kdzdtti id6 nem haladhatja meg a 6 h6napot.

A kedvezmenyezett a tiimogat6i oki€tban foglalt Utemez6s szerinti m6rf6ldk6vek ei€r6s6t kdvet6 tizendt
napon belul kdteles idijkdzi kifizet6si igenyl6sben beszemolni a projekt kerct6ben fetmer t es ebzdmotni
kivent k6lts6gekr6l, a projekt penzugyi eldrehabdesar6l, vatamint a kifizet6si ig6nyl6s feszekent benyUjtott
szakmai beszAmol6 keret6ben a m(iszakiszakmai el6rehaladasanak bemutatdsdval a Droiekt
eredmenyessege16l, valamint hat6konysagA16l.

3.4.3. A projekt szakmai megval6sit6sa sor6n a kozbeszerz6si
k6telezettsegre vonatkoz6 elv6r6sok
Jelen felhiv6s eseteben nem relevdns.

3.4.4. A projekt szakmai megval6sit6saval kapcsolatos egy6b elvArAsok
Jelen felhlvas eset6be! nem rclevans.

3.5, A projektv6grehajtas

id6tartama

3.5.1. A projekt megkezd6se
Temogatds a helyi tamogatasi k6relem benyuj€sdt meget6z6en megkezdett prcjekthez nem igenyelhet6.
A pfojekt megval6sitesat a helyi Umogat6si k6relem benyUjtdsat kovet6 napon a tamoga€st ig6nyl6 sajet

felel6sseg6re megkezdheti, de

a

projekt megkezdese nincs befotydssal

a

hetyi t5mogat6si kefetem

6rt6kel6s6re 6s nem jelent el6nyt annak elbiral6sa sor6n, tov6bba nem ga.antetja az ig6nyelt tamogatis
elnVereset.

A tamogatott projekt megkezdetts6gere vonatkoz6 r6szletes szabelyoz6st az AUHF 8.fejezt6nek

6.1.

alpontja tartalmazza.
Ha a temogatdst ig€nyl6 a tdmogatasi diintes k6zhezv6tel6t megetdz6en kozbeszezesi elj6r6st folytat te,

k6teles a 2014-2020 prog€mozesl id6szakban az egyes eu|opai uni6s alapokb6l sz6rmaz6 bmogatasok
feJhasznal6sdnak rendj6t6l s2616 27212014. (X|.5.) Kom. rendelet XVl. fejezei€nek rendelkez6sei szerint
elj6rnl.

3.5.2. A projekt v6grehajtasera rendelkez6sre 6l16 id6tartam
A projekt fizikai befejez6s6re a projekt megkezdeset, vagyamennyiben a prcjekt a tamogat6i okirat hatdlyba

l6pes6ig nem kezd6ddtt meg, a tdmogat6i okirat hatetyba tep6s6t kdvet6en tegfetjebb 16 h6nap 6tl
rendelkez6sre.

A prcjekt fizikailag

befejezett, amennyiben a projekt kefet6ben temogatott vatamennyi tevekenyseg a
t6mogat6i okiratban meghat6rozottak szerint, a helyi felhiv6sban meghatdrozott felt6telek mellett tetjesritt.
A projekt fizikai befejez6s napjenak a projekt utols6 tamogatott tev6kenys6ge fizikai teljesttesenek a napja
min6sUl.

A tAmogatott tev6kenysegtipusok fizikai teljesttettsegee vonatkoz6 r6szletes szabetyozdst az AUHF 8.
fejezet6nek 6.2. alpontja taialmazza.
A tSmogatdst ig6nyl6 projekttel kapcsolatos p6nzngyi el6z6mol6sa (2A16 kifizet6si igeni6s) benyLijtasAnak
v69s6 hatarideje a t6mogat6i okiratban rdgzitett dAtum.
A 2616 kifizet6si ig6nyl6s benyrijtdsdnak hatdrideje az utols6 m6rfdldk6 et6r6s6t kdvet6ent 60 nap.

Allami t6mogat6s tipus0 el6leg eseten legkes6bb az el6legfoly6sitest kdvet6 herom even betUI a ny(jtott
tamogatassal el kell szdmolni.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egy6b elv6r6sok
3.6.1 .

A projekt terUleti korl6tozasa

T6mogatas kiza|olag a ZEGIKON HACS lH 6ltal elfogadott HKFS-6ben rdgzitett fdtd|ajzi ter0letet
(akci6terulet) magaba foglal6 ielepolesen sz6kheliyel vagy telephellyel |endetkez6 szervezet AJtat, az
akci6teruleten

616

c6lcsoportok szamara megval6sitott fejleszt6sekhez vehet6 ig6nybe.

3.6.2. A fejleszt6ssel 6rintett ingatlanra vonatkoz6 felt6telek
Jelen felhivas eset6ben nem rebvans.

3.7. lndikatorok, adatszolg6ltat6s

3.7.1.lndikatorok
Jelen helyifelhivds kereteben azTOP-ban 6s aZEGIKON HACS lH 6ttatetfogadoft HKFS-6ben fogtaltaknak
megfelel6en a kedvezmenyezett az alabbi indikdtorr6l kdteles adatot szolgdltatni 6s projektszint( c6l6rt6ket
teljes ite n i:
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Alap

M6rt6kegy86g

Tipusal

ESZA

o0

OP
kimeneti

Indikabr neve

C€ldrt6k,

Azonosit6

A korm6nyzati, 6nkofmdnyzati,
ill. tarsadalmi partne.ek vagy
nem dnkofmenyzati
szervezetel( 6ltala HFS
keret6ben tervezett 6s
v6grehajtott programok szama

PO23

Felhivjuk a figyelmet, hogy a 2A 4-2020 programozasi id6szakban az egyes eurbpai uni6s atapokb6
szarmaz6 tamogatasok felhaszndliisAnak rendj6t6l szolo 272t2O14. (X1.5.) Korm. rendetet 88. S-a atapten
a kedvezm6nyezett kizSr6lag a t6mogatds ariinyos csokkent6se mellett jogosult csokkenteni az indikator
c6l6rt6ket a tamogat6i okiratban.
Amennyiben egy lndikator nem 6fi el a projektre a t6mogat6i okiratban/ meghaterozott 6dek 75%-et, a
Umogatas csdkkent6sre kerul illetve a kedvezm6nyezett - a vis maior esetet kiv6ve - a iemogatas aranyos
reszet, a rendeletben meghatatozottak szefint koteles visszafizetni. A Korm6nyrendelet 88. S (1)-(4) szerinu
szankci6 nem alkalmazand6 szakpolitikai mutat6k 6s az Op-eredm6ny-indikdtorok esei6ben.

A

relevans TOP indikritorva alSsok csak akkor fogadhat6ak el, amennviben azok az indlkaiorok
szamitasehoz hasznaland6, az irdnyit6 hat6seg altal meghat6rozoit k6te ez6 m6dszertan alapjan keriltek
meghatdfozasra. Az
indikeiof adatlapok
az a|jhbi Inkrdl erhetdk el:
httos://www palvazat qov.hu/node/57573

Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indik.itor egyben a felhives 3.4. fejezete szerinti miiszaki
szakmai tartalom resz6t k6pezi, a tiimogat6i okiratban szerepl6 tervert6k csdkkenese eseten a mr:jszaki,
szakmai tadalom csdkkeneseae vonatkoz6, a 27212014. (Xl.5.) Korm. rendelet 1. melleklet6nek 65.4 pont
c) alpontjaban reszletezeit szaba yozast alkatmazzuk.

3.7.2. Szakpolitikai mutat6k
Jelen felhiv6s eset6ben nern relevans.

3.7.3 Egy6ni szintt:] adatgy(jt6s ESZA forrasb6l megval6sul6 felhivasok
eseten
A HKFS rnegval6sitasa keret6ben a tAmogatdst lg6nyt6nek a projekt keret6ben az Eur6pai Szocielis Atapf6l
sz6l6 1304120131EU Rendelet 1. sz. mellekiet6ben foglalt kdzds kimeneti 6s eredmenvmutai6k et6ellit6sa
6rdekeben a fendeleiben meghatdrozottak szerint adatot kell szolgdltatnia a bevont c6lcsoport tagjair6l. Az
adatgyijjtesi kotelezettseg a pfogfam azon rdsztvev6ire vonatkoz6an all fenn al(iknek kozveUenUl kedvez
a beavatkozas, azonosithatok, jellemz6ik lekefdezhet6k 6s ak k sziim6ra egyedi kiad6sok kU 6nithet6k el
Az adatgy jt6s keret6ben a rdsztvev6kkel a projektbe vat6 betep6skor, vatamjnt a projektb6l vat6 kit6p6skol
k6rd6ivet kellszukseges kiioJtetni, majd a megadott adatokataz EpTKfel0leten kelJa kedvezm6nyezettnek,
illetve megblzottjanak rdgzlteni A kedvezm6nyezett ezzel kapcsolatos teend6il 6s felel6ss6g6t az
adaifeldolgozasi szerz6des rdgziti, amelyet az tr6nyit6 Hal6seg a t6mogat6i okirattal egyidejoeg kot meg

a

Az

kedvezmenyezettel.

httpsr//w!vw. palyazat. gov.

h

adatfeldolgozitsi szerz6d6s

u/doc/4404 oldalon

6s a

k6rd6ivek meqtekinthet6ek

a

.

2Amelv indikl'lor eset6ben az oszlopban
edek keil t rogzitesre, azl ldmogatisikere menkeni az e var.t kotetezo mrnrmats vata as
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Egy6b adatszolg;iltat6s kdr6be tartoz6 mutat6k

bel6p6

f6rfi

A

r6sztvev6kres vonatkoz6
mutat6k a k6vetkez6k:

kdz6s kimeneti

munkanelkUliek, bele5rtve a tart6s munkanelkolieket
is

ta.t6s munkan6lkUliek
inaktfv szem6lyek

oktatasban vagy k6pz6sben r6szt nem vev6 inaktiv
szem6lyek
foglalkoztatoftak, bele6rtve az dnfoglalkoztat6kat

25 6ven aluliak
54 dven feluliek

54 6ven feluli, munkanelkuli - beleertve a tart6san
munkanelkulieket
vagy okbtasban vagy
k6pzesben nem r6szt vev6 inaktiv reszfuev6k

-,

alapfokil (ISCED 1) vagy als6 kdz6pfoku (ISCED 2)
v6gzetts6ggel rendelkezd szem6lyek

fels6 kdz6pfoki (ISCED 3) vagy posztszekunde.
(ISCED 4) v6gzetts6ggel rendelkez6 szemelyek

fels6foku (ISCED 5-B) v6gzettseggel rendelkez6
szem6lyek
munkan6lk0li hdztartesban

615

r6sztuev6k

munkan6lkuli h6ztadasban 616, gyermekeket eltart6
r6sztvev6k

egyetlen feln6ttb6l 6116 hdztadesban eb,
gyermekeket eltart6 6sztvev6k

migfttnsok, kulfoldi hafted szemelyek, ki6ebbs6gek
(bele6rtve a marginalizel6doft kdzdssegeket, p6ldeul
a romakat)
fogyat6kossdggal 616 r6sztvev6k
egy6b hatr6nyos helyzetii 6zem6lyek

hajlektalan vagy lakhatasi p.obEmeval kuzd6
szem6lyek
vid6ki tef Uleteken 6l6k

bel6p6
no

ki16p6

kibp6

ferfi

no

Egy6b adatszolgaltatds kdr6be tartoz6 mutat6k

A

bel6p6

bel6p6

kil6p6

kilep6

f6rfi

no

f6rfi

no

szervezetckre vonatkoz6 k6ziis kimeneti

mutat6k a kdvetkez6k:

a

szocielis partnerek vagy nem kormdnyzati

szervezebk eltal teljesen vagy rdszben v6grehajtott
projektek sz6ma
a n6k foglalkoztat6sban val6 fenntarthat6 f6szv6tel6t

es

6rv6nyesul6si lehet6s6geit fokoz6 projektek
szama
a kozigazgatasi szetuekre vagy kozszolgeltat6sokra
rranyu16 projektek sz6ma nemzeti, regionalis 6s helyi

szinten

a

€mogatott mikro-, kis- 6s kdzepv6llalkozSsok
szama (beledrtve a szdvetkezeti vdllalkozAsokat 6s a
szocialis gazdasegban m0kdd6 vdllalkoz6sokat).

A

r6srvev6kre vonatkoz6 k6zvetlon kiiziis

eredm6nymutat6k a ktivotkez6k:

inaktiv r6sztvev6k, akik a program elhagyesenak
id6pontjaban munkiit keBsnek

a

program elhagyasanak

id6pontj6ban

oktatasban/k6pzesben reszt vev6k

a

program elhagy6sanak id6pontjeban k6pesft66t

szerzo r6szfuev6k

progGm elhagyasenak id6pontjaban
foglalkoztaiasban - bele6rtve az onfoglalkoztalist -

a

lev6 resztvev6k

fogya€koss6ggal 6ld resztvevSk, akik

a

program

elhagyasanak id6pontjeban munk6i ke.esnek,
oktatesban/k6pz6sben vesznek r6szt, k6pesltest
szefeznek, foglalkoztatasban - beleertve az
dnfog lalkoztat6st

-

van nak

A r6sztvev6kre vonatkoz6 hos6zabb tevi k6ztis
eredm6nymutat6k:

a

p.ogram elhagyasa uteni hat h6napon belul

foglalkoztatasban
lev6 r6sztvev6k

-

beledrtve az dnfoglalkoztat6st

-

a program elhagyesa ut6n hat h6napon belul jobb

munkaer6-piaci lehet6s6gekkel

rendelkez5

€sztvev6k
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Egy6b adatszolgaftabs kdr6be tartozd mutat6k

bel6p6
ferfi

be16p6

no

kil6p6
ferfi

ki16p6

no

54 €ven feloli resztvev6k, akik a program elhagydsa
!t6n hai h6napon belUl foglalkoztat6sban , beleertve
az dnfoglalkoztatdst - vannak
fogyatekossdggal 6b dsztvev6k, akik a program
elhagy6sa ut6n hat h6napon bel0l foglalkoztat6sban
- bele6rtve az dnfoglalkoztatast - vannak

3.8. Fenntartasi kotelezeits6g
Jelen felhivas eseteben nem relevens

3.9. Biztosit6kok kdre
A biztosit6knyujt6si kotelezetts6gre vonatkoz6 r6sztetes szab6lyozest az,40HF 6. pontja ta.tatmazza.

3.10. Oner6
A t6mogatast ig6nyl6nek legaEbb a projekt dsszkdltseg6nek az ig6nyelt tAmogatesi osszeggel csdkkentett
r6szet kitev6 dnedvel kell rendelkeznie. Az dner6 sajet fon6sb6l 6s az ellamheztartes alrendszereib6t
szarmaz6 egy6b t6mogatdsb6l 6llhat.
Saj6t for6snak a kedvezmenyezett 6ltal a projekthez ig6nybevett ataami tamogateg vatamint az Eur6pai
Uni6 int6zm6nyei, Ugyndks6gei, kdzds v6llalkoz6sai vagy mas szervei 6ltal kijzpontilag kezelt, a tag6llam

ellen6rz6se al5 sem kiizvetlenul, sem kdzvetve nem tartoz6 uni6s finanszkozest nem tartalnaz6 for6s
min6sUl.

A tAmogatest ig6nyl6nek a projekt nem elszSmolhat6 kdltsegeit 6ner6b6l sz0ks6ges fedeznie.

4. A HELYI TAMOGATASI KERELMEK BENYUJTASANAK
FELTETELEI
4.1. Tamogatast ig6nyl6k kore
Jelen felhfv6sra tdmogat6si k6relmet ny[jthatnak be:

a)
b)

egyesillet, szdvets6g (GFO 5J5, 516, 517, 519,521,525,526, S2B,829)l
alapitueny (GFO 563, 565, 569j,

Jelen felhivds kereteben a temogatasi kerelem benytjtAsara konzorciumi form6ban nincs tehet6s6g.
Egy temogatast ig6nyl6 a felhivds kerct6ben csak egy iamogatesi k6retem vonatkozaseban r6szesulhet
tiimogatesban-

4.2. Tamogatesban nem r6szesfthet6k kctre
AzA0HF-ben szerepl6 Kizar6okok liskij6n tUl, az aldbbi szempontok szerint nem ny0jthat6 t6mogatds azon
t6mogatasi ig6nyl6 resz6re:...

a)

azon szervezet resz6re, amely az Eur6pai Bizottsdg eurdpai uni6s versenyjogi 6rtelemben vett
dllami tdmogaHs visszafizet6s6re kdtelez6 Magyarorsz6gnak cimzett hat6rozatanak nem reE
eleget;
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b)

olyan felt6tellel, amely az eudpai uni6s jog megs6des6t eredm6nyezi.

Az AoHF
okok ristaja" c. reszben fersorcrtakon
"Kizar6
rdmogatds azon temogatiisi k6relemre:

tfl, az ardbbi szempontok szennt nem it6rhet6 meq

a)

amely nem illeszkedik a vonatkoz6 HKFS-hez;

b)

amelynek tartalma a Felhivesban megfogalmazott cebkkal nincs dsszhangban;

c)

ameJyben a meghatarozott tevekenys6gek (6pit6si, beruh6z6si, fejleszt6si elemek) legk6s6bb az

els6 beruhezasi eremre vonatkoz6 tamogatasi igeny benynjtes6ig nem i|eszkednek az erintett
telepU l6s hat6lyos telepU l6srendezesi eszkdzeihez.

d) Amely azon

tev6kenyseg megvat6sitiis6ra jr6nyul, ame{y kofebban az e amh6ztartes
ahendszercibSl, vagy a Strukturdlis Alapokb6l a temogatdsi keretemben teruezett tev6kenys6g
megval6sitasera vonatkoz6an temogatesban reszesult 6s annak kdtelezd fenntart6si id6szaka
meg nem jArt le. Ez al6l kiv6tett k6pez, ha a jelen Fethivdsra benyijtand6 fejleszt6si ig6ny a
kor6bban fejlesztett tev6kenys6g min6s6gi fejlesz€sere i|6nyuta kordbbj projekt eredm6nyeinek

fenntartasdval. A koEbbj konstrukci6k bemutatasdt 6s a jeten fejleszt6st6l val6 teha€rolasei a
megalapoz6 dokumentumban vagy a projekt adaflapon szuks6ges bemutatni.

A csekely asszegfi tAmogates kategdria alkalmaz^sa eseten:

a) a haleszati 6s akvakultUfa-tefm6kek piacdnak k6zos szervez6s6r6t, az

11B4I2OA6IEK

6s az

l224l2a0glEKlan6csi tendetet m6dosites6r6t, valamint a 104/2000/EK tanacsi rendelet hatatyon ktvul
helyez6s66l sz6l6,2013. december 11-i 1379r2013rEU eur6pai parramenti 6s tanacsi fenderetben
meghat6rozott akvakultura+e.m6kek termete66hez, fetdolgozasehoz 6s 6rtekesit6s6hez nvoitott
tAmogates,
b) els6dleges mez6gazdas6gi termet6shez nyijiott tamogat s,

c) azon t,lmogatast ig6nyl6 r6szere, amety azl mez6gazdasegi tem6kek fetdotgozasehoz

vagy

forgalmazas6hoz hasznalja fel, amennyiben
i. a t6mogatds dsszege az ets6dleges termel6kt6l beszerzett vagy 6rintett va atkozasok attai
forgalmazott ilyen term6kek ara vagy mennyisege alapjan kerUt rdgzttesfe, vagy
ii. a temogatas az els6dteges termel6knek tdrt6n6 teljes vagy r6szleges tovabbitast6l filgg,

d) expodial kapcsolatos tev6l(enys6ghez, ha az az expod6lt mennyisegekhez, 6rt6keslt6si h6j6zat
kialakltasehoz 6s miikddtet6s6hez vagy az exporttevekenyseggel dsszefogg6sben felmer|16 egy6b
foly6 kiadesokhoz kdzvetlenUt kapcsol6dik,
e) ha azt import 6ru helyett hazai 5ru haszndlatat6t teszik fitgg6v6,
f) olyan feltetellei, amely az eur6pai uni6sjog megs6rt6s6t ercdmenyezj,
g) a kdzuti kereskedelmi 6rufuvarozast elenszolgaltatds fej6ben tdrt6n6 v6gz6 viillalkozasok
szdmera

nytjiott tAmogatas tehe|sz6llit6 j6rm(vek megv6s6rlesara.
Hitel vagy kezess6gvallal.is formejeban ny0jtott t6moga6s eset6n nem lehet kedvezm enyezeft az a
velblkoz6s, amelyet kollektiv fizet6sk6ptelens€gi eljaras ald vontak vagy hitelez6i keretemre kollektiv
fizeteskeptelens€gi elje.6s al6 tenne vonhat6, valamint az a nagyv6llatkoz6s, amety B_
hitelmin6slt6snek megfelel6 hetyzetn6l rosszabb helyzetben van

4.3. A t6mogatisi k6relem benyijtesenak haterideje 6s m6dja
A 27212014. (X1.5.) Korm. rendelet 72lA S (2) pontja atapjen a tamogai6st ig6nyl6 a tdmogatast a helyi
tamogatesi k6relm6nek a HACS-hoz t6rt6n5 benyujtes6val igenyetheti. A hetyi tamogaiesi k6rctmek
benyijtdsdnak hateridej6t 6s m6djetjelen felhtves

4_3.1_ fejezete tartalmazza.

427212014. (X|.5.) Kotm. rendelet 72lB S (1) a) pontja atapjan a t6mogatest ig6nyt6 a HACS temogatiisra
ir6nyu16 dontesi javaslatanak kdzl6set6l szamitott harminc napon belil temogatasi kefetmet az l16nyit6
Hat6sAg altal el6lrt egys6ges informatikai rendszerben rdgzfti jogosultsegi ellen6rz6s (vegs6 ellen6rz6s)
c6lj6b6l. A t6mogatdsi k6reimek benyfjtds6nak rendjetjelen felhives 4.3.2. fejezete fatlalmazza.

4.3.1. A helyi tamogat6si k6relem HACS-hoz t6rt6n6 benyfjtds5nak
hat6rideje 6s m6dja
Jelen helyi felhives keret6ben a helyi tamogatesi k6relmek benyujtasera 2019.
6v 05. h6 31. napig van lehet6seg.

ev

03. h6 01. napt6l2O19.

Ezen id6szak alatt az alabbi ert6kel6si hat6rnapokig benyrtjtdsra kerult helyi t6mogatesi k6relmek
egyuttesen elblrelasrai

ker

nek

2019.6v 03. h6 31. nap
2019. 6v 04. h6 30. nap

2019. 6v 05. hd 31. nap

A helyi t6mogatdsi kerelmet 1 elektfonikus adatho.doz6n (doc, xts, pdf-feit formatumban, kizir6lag
CD/DVD lemezen), valaminl az alairesokkal ell{tott dokumentumokat (helyi tamoga€si k6relem
adatlap, nyilatkozatok) | eredeti papi. alapi p6ldanyban nytijtja be, zdd csomagotasban postai
killdemenyk6nt, vagy szem6lyesen a ZEGIKON Helyi Akci6csoport atiibbi cimere
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos rit 47-51.

4.3.2. A tSmogatSsi k6relmek lH-hoz t0rt6n6 beny0jt6sa v6gs6 ellen6rz6sre
Felhlvjuk

a

figyelmet, hogy

a

HACS altal iemogatesra javasolt hetyi tdmogaiasi k6relmek irdnyit6

hat6sAghoz torten6 benyUjtdsa elektronikus kitdlt6 programon keresztujtdrt6nik.

A tamogatitsi kerelmet a HACS tamogaHsra iranyul6 ddnt6si javastatanak kdzl6s6t6l szAmitott 30 napon
beliil kell feltdlteni_
Az elektrcnikus kitdlt6 programon keresztol beny0jtand6 temogatAsi keretem 6s a HBB 6ital bi|alt helyi
tamogat6si kerelern azonos pontjaihoz kifejtett tartatom nem t6rhet et. A ket k6relem azonossaget az
lranyit6 Hat6s6g a vegs6 ellen6|z6s kereieben ellen6rzi. Amennyiben az azonosseg nem ell fenn, a
tdmogatAsi kerebm az lH altal elutasitasra ker0l.

A kitdltij programban veglegesitett tSmogatesi kerelemhez a helyi felhives 6. pontjeban letrt m6don kell
csatolni a k6relem elektronikus benytjtas6t hitelestt6, c6gszer(ien al6trt nyitatkozatot isl Az elektrcnikus
kerebm benyujt6sa so.en generdl6d6 nyilatkozat paptr alapLt p6ldanyat- ha azt nem min6sltett elektronikus
alelr6ssal3 lettek el - postai iton is be kell nyljtani az elektfonikus beny{tjt6st kdvet6en tegkes6bb az
elektfonikus beny{jtast kdvet6 3 napon belul z6rt csomagoEsban, postai ajEnlott k0ldem6nyk6nt vagy

I Minosftett e]ekkonikus aEIrAs: olyan - fokozoii biztonsdg! - etekkonikus

atatr6s, ametyet az all,iro biztons6gos alaidslelrsh026
eszkoz:el hozoit l6tre, 6s arnelynek hiteiesil6se c6ljeb6i nrjn6siiett tanttslvanyt boGaiottak ki.
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expressz postai szolgeltatds4/futdrposta-szolgalta€ss (garantdlt k6zbesit6si idejil belf6tdi postai
szolgeltat6s) igenyoev6televel a kdvetkezd cimre:

Magya. Allamkincstar Megyei

Cime

lqazgat6saga
Zala l\4egyej lgazgatosag

K64aik, hogy a kiildem6nyen
nev6t 6s cim6t!

Levelez6si cime

8900 Zalaegefszeg, Disz t6r 7.

j6l lathat6an tuntesse fet

a

8901 Zalaege|szeg,

fethivis k6dsziim6t,

Pi:

18'1

a tamogatiist ig6nyt6

4.4. Kiv {lasztAsi eljaresrend 6s kivalaszt6si krit6ri u mok
Jelen helyi felhlvas keret6ben tdmoga€sban reszesulhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a
vonatkoz6 jogszabalyi felteteleknek, a helyi felhivdsban 6s me 6kteteiben fogtatt krit6riumoknak, vatamint
a jelen fejezetben felsorolt kivdlasztdsi krit6riumoknak.

4.4.1. A HACS-hoz benyrjtott hetyi t6mogat6si k6retmek kiv6taszt6s6nak
elj5rSsrendje
A helyi felhivesra

be6,rkez6 helyi t6mogatasi keretmek a 272t2AM. (X15.) Korm. rendetet alapjen
kdzdssegvez6rclt helyifejlesztes kivetaszt6si eljeresrend alapjen kerrjlnek kivetaszt6sra.

A helyi tamogatdsi kerelmek elbirelesa szaKaszos.

A Helyi Blrdl6 Bizottseg (a tovdbbiakban: HBB) a k6relemre vonatkoz6 t6mogat6 vagy elutaslto javaslatot
a k6relmek * jelen felhiviisban el6irt 6dekel6si szempontoknak vat6 megfelet6s szerinti- sonendje
alapjen

Az eljads soten a 27212014. (X|.5.) Korm. rendelet szaberyai szerint lehet6s6g van hianypo jsra.

Az eljeres soten a 27212014. (X|.5) Korm. fendelet szabetyai szerint tehet6s6g van sz6beli egyeztet6sre.

Az eljariis sor6n a 27212014. (Xt.5) Korm. rcndetet szab6lyai szerint tehet6s6g van tisztdz6 k6fd6sek
felt6iel6re.

A HACS a helyit6mogatasi kerelmekr6l val6 dontes megatapoz6s,rra Hetyi Biral6 Bizotts6got htv 6ssze.

Az eljerdsrendre vonatkoz6 tovdbbi informdcidk az AUHF 3. fejezet6ben \A hmogahd
benytftes^nak 6s elbirahsenak n6dja) lalelhat6ak

keretmek

1A poslai szobaltatasokrdl sz6l6 2o12.6vicllx.
t6rueny (a tovebbrakban Posia iv.) 2. S 9. ponlaban rogiatraK szennr expressz postai
dosar.lralr szosalJras. netyre. kerereben a posrar szosatral6 aiia var. hoie ezetireser i:sy a posrai
1,.?),9et?t ?.a,..!:
ruu€menyl belr0ldijn leglesdbb a fe|vetel koveld munkanapon, Europai Uii6 taga]lamaiba cimzett kittdem6ny e;te6en i!'sk6iOUO a
feNeblt k0vel6 hamadik munft.napon egyeb nemzeik6zi viszonybu kijlde;6ny esetEben tegkes6bb a felvetett kdv;t6 otddik
munr mapon ke,zbesiti es emet eil az atibb a)-D ponrban rogtatt tdbbteiszotgattatasok kdz0l tega abb egyet tetjesit:
a) nvomon kovelheld kezel6s:
b) uianv6tel:

e) kizardias a k0ldemeny cimzettjekent mesjeldlr szem6ty kezehez tdn6n6 k6zbesttes:
a ktildem6nynek a fetad6 takohoiyen, tad6zkodesi heten, szEkhetyen, retephetyen vasynoKebpen kjdeno fevelete.

t

5a,Poslatv.2

s.15-pmqrban fogtalaksze

nr fuBrposla+orgata€s: oryan - a krjtdem€ny ieiv6ret€t6] szamrtofl regretebb 24 6r6n
posrarszorsartal6s, amerynek keFt€ben a postai szotsartaro am vatbr koretezetrseg;r, hosy postaj
a
a poslai \iitdementl a kezbesites megKse €seig megszakiHs n6rk0t szemety. ferudiek;te
hosy a rerado ez atan bdmery idopontban renderkezhessen a iostaikiitdem6ny crmzefllenek vasy ;rm6.ek a
meqvaloaatas.rot essikerteten eemeDes kezbesrtes.eseten megiehesse a szr]kseges inrezkede$ker. Fe iivjuk figi;het hogy
amernvrben p*tan6k cimre keri bekutdenia ramogatasi keretmei, akkor fuiapostai szoisarl"Gs a posra t6vdy reiAetkez6seialapj,r - nem vehet6 isenybe.

::jji!"!::ll:ldJ-lqog",".lt6rt
Ku|oernenv re veeEi vegzo szemerv

:l:! l:lp :rl'."9:".
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4.4.2. A helyi t5mogat5si k6relmek HACS altat ellen5rzend6 kiviitasztesi
krit6riumai

1.

HACS eltal a helyi timogatesi k6retem vonatkozeseban eflen6rzend6 nem hidnyp6tottathat6

iogosults6gi krit6riumok
a) a helyi t6mogatesi k6relem benyujt6sa a hetyi fe{htv6s 4.3 pontjaban megjetijtt ha6fid6n betll
tdrtent;

b) atemogat6st

ig6nyl6 ajelen helyi felh ivesban meghatarozott lehets6ges t6mogat6st ig6nyl6 kdrbe

tartoziki

c) a benytjtot

helyi tamogatasi k6relem p6henyszdma megfetel

a helyi fethivas 4.3

pontjaban

megadott peldenyszamnak;

d)

a helyi tamogatisi kerelmet a megadott formanyomtatvanyon, magyar nyetven ny[jtottek be.

Amennyiben a fentinem hianyp6toltathat6jogosuftsagi krit6 umoknaka hetyi temogatasi k6retem nemfetel
meg, akkorhienyp6tldsj felhives n6lkul e,utasitdsra kerijl.

2.

HACS Altal a helyi t{mogatasi k6.etem vonatkozesaban ellen6.zend6 hi{nyp6tottathat6
jogos!ftsagi szempontok

a) a benyijiott

helyi tamogatasi k6relem fofmanyomtatvanyanak minden pontjetjelen hetyifethlvas,
valamint az AUHF-ben megadott szempontok sze.int hienytalanut kitdttdtt6k;

a)

a hianyp6tolhat6, kOtelez6en csatoland6 me 6kletek benyrjtasra keri tek;

b) a helyi temogatasi kerelem es a tamogatast igdnyl6 nem tartozik a jeten helyi felhiv6s

4.2.

T6mogaiasban nem r6szeslthet6k kdre fejezetben foglaltak kdze;

c) az al6irdsok hiteless6ge;
d) a megval6sul6s helye szerinti jogosuitseg;
e) a fejleszt6s 6sszk6lts6ge 6s a temoga€s m6rt6ke megfetel a jeten fethivasban

szerepl6

felteteleknek;

0

a fejleszt6s megval6sit6s6nak id6tartama a felhivesban megadott id6jntervallum maximum6n
belUlvan;

g) a jelen felhiv6sban rdgzitett minim6lisan

kdtetez6 elvd|asainak, szakmai felt6teleinek tetjesul6se

h) a helyit6mogatesi

kerelem t6rgyet k6pez6 fejlesztesre a temogatdsi ig6nyl6 m6s fordsbdl nern
ig6nyelt temogatast;

i)

a tamoga€st ig6nyl6 Sltal a CLLD keret6ben elnyerhet6 t6mogatas aranya nem haladja meg a
HKFS-ben rendelkez6sre e116 fejtesztesi keret 4oolo-iiti

j)

a papir alapon 6s elektronikusan beny0jtott dokumentumok azonosak

k)

egyUttm0kdd6si szAnd6knyilatkozat (hazaj 6s nemzetkdzi egytjttm(jkdd6s eset6ben).

Amennyiben a fenti hienyp6toltathat6jogosultsagi kr't6riumoknak a hetyitdmogatesi k6relem nem fetel meg,
6s ha az adott jogosultsdgi krit6rium, vagy az adott jogosuttsegi szempontot igazolb dokumentum hi6nya
vagy hibeja hi6nyp6tl6s keret6ben p6tottathat6, akkora HAcs egyszeri alkalommal hidnyp6fl6sra sz6ltt fet.

3.

Tartalmi 6*6kel6si szemoontok

22

E

Ert6kel6si
azempontol(

6kel6si szempont aldbontesa

Adhat6
ponbzam

tdnagabsi kerelen egy6rtelnlen akAnnsztia a
tumogatand6 tev'kenysegek 6s a HKFS c'tja(i) koz'tti
dsszef1ggest, nely alapjAn egyAtuhUen neg6llapithat6,
hagy a tevakenys'gek teljes n6ft6kben a HKFS vnnatkaz'
c6ljA n a k megva ISsu I 6s't szaq elj ek
b) A helyi Hnogat1si k4rclen tevekenysegei 6s a HKFS
c'lja(i) kOz6fti dsszefngg-6s csak ftszben al'ftmasztott, a
a) A helyi

1.

A fejlesztes hozzdjerul a
HKFS celjainak
megval6sulAsAhoz

bvekenys4gek

csak r4szben szotg4ljAk a

megval6suleset
c) A tev4kenys4gek nen jAruhak hazze

megvel6sulAsahoz,

a

c6tok

1

HKFS c4tjainak

vagy az Asszefigges nincs

aletenasztva
a) A helyi t'mogabsi k4retem egy6ftelnain

2

a

aEteniivlia

hmogatand6 tevdkenys'gek 6s a hetyi fethives 1.1
pontjeban negfagalmazoft cdl(ok) k6z6fti 6sszef1gg6st,
nely alapjen egyertelm1en nege apithat', hogy a
tevekenysdgek teljes meftakben a fenti panlban

2.

A fejlesztes hozzejerd a
helyi felhives 1 1
pontjAban

meghahrczott c6lokhaz

megfogalmazott cel(ok) megval6suhsAt szobetjek

b) A helyi 6nogabsi k6relem tevekenys4gei 6s a hetvi
felhives 1.1 panuAban megfogalmazaft c6tja(j) k6z6tti
dsszetajgges csak ftszben al1L4nasztoft, a tev4kenys6gek
csak roszben szalgAlj4k a celok megval6suhset
c) A tevekenysegek nem j6tulnak hozze a helyifelhives 1.1
pontjeban megfogalmazott c4ljainak megvalasulas^haz,
vagy az dsszef1gges nincs al1hmaszfua

0

a) Konkftt

3.

A beavatkozAs

i n teg

rel t'

A beavatkozes

5

A fejleszt6s a helyi
kdzbsseg aktiv

egymesra 6pAI6s vagy egyeftehtj pozitiv
egynAsta hahs nutathat6 ki egyn4l t6bb karabban mAr
megval'sftott / folyamatban l6vo / teNezett beavatkazessal.
j6l ahamasztaft.
Az egynesa
'pAles
b) Konkret egyme'ra 6ptil6s vagy egy'ftelmA pozitiv
egymesra hatAs nutathat6 ki tegat4bb egy kor1bban mar
megvalSsitott / folyamatban l6v6 / teNezeft beavatkazAssal.
Az egymAsa 6p,rcs jdl al1hmasztatt.
c) Nincs bizonyitoft kapcsol1dAs korAbbi, vagy fotyamatban
16v6, esetleg teNezeft fejlesztesekkel.
a) A tejlesztes teljes n6ft6kben rcndhagy6 a fejteszt6s
kdrnyezete vonatkozes6ban es ez az tjszeriiseg megfetel6
m6don bizonyitott
b) A fejlesztesnek vannak 1jszer1 elemei, r'szben
bizonyitott
c) A fe,jlesztesnek nincsenek (tjszer1 ebnei, vagy ezek
nncsenek ahtemasztva
a) A c4lcsapoftlhelyi kAz6ss6g bevonesa a feitesztes
teNez6sebe 6s negval6sit4sAba egyarAnt konkr+tunokkat
alAhmasztoft

t!

1

U

2

1

a

2

'hnovacl6: L! temek vagy szolgaliatasjon etrc; ij m6dszer a kalmazdsa, amely teherdve bszia kulonboz6 erdfor,sok kombinaci{5j6t,
ami a bels6 poiencalok jobb khasziaasai efedm€nyezi; hasyomanyoaan etk! iifiirien mdkod6 dsazatok kombinec6ja

6sszekapcsoldsa;a helyiszerepl6k szokatlan kombii6ciojanak bevonbsa a dafieshozdsba, a pfoieklek mesva 6sitas6ba, a r€szveiel

r eg,zenFlesere, e.oer rodtd.

Ert6kel6si
azempontok

E.t6kel6si szempont a16bont5sa

t6szvetel4vel val6sul
meg

b) A c4lcsopotl/helyi kozossdg bevonAsa a fejleszt's
teNezesebe 6s/vagy megval6sibseba teszben

Adhat6
ponbzem

al6bmasztott.

c) A

c6lcsopottlhelyi kozAsseg bevon1sa a fejleszrcs
teNezesdbe 6s/vagy megval6sitAsAba nincs al6te nasztva.
a) A helyi t^mogatAsi k6relem egy'ftelmiien definie\a a
felesztes cdlcsopottj6(ai)t
tAnogatandd
pozitiv
tev6kenysegeknek egyeielfiA
hat4sa
fenti
c sopottokra i6l a I 6tA n a sztoft
b) A helyi ftmogaEsi k4rclen egy4ttelnfren definiAlja a
fejlesztes celcsopaftjA@i)t
bmogatand6
tevekenys4geknek a pozitiv hahsa a fenti csopoftokra csak
teszben aht1masztoft

ds a

6.

A fejleszt4snek vannak

c6lcsopaft-'pecifikus
kdzdssegfejlesztesi,
ters-6gfejleszt6sihaHsai

a

t'magaftsi k'relem nem definialja egyAteh en a

fejlesztes c4lcsopotljdt vagy a hmagathat6 tevekenysegek
pozitiv hahsa e c6lcsopoftta nincs al4hmasztva

a) A hmogafisi k'telemben

7.

kdltsegharckony m6don
val6sul meg

L

K6rnyezeti
fenntafthab6eg

szercpl6

szerepl6 k5ltsegek
meghateroze'a nem az akfualis piaci 6rakat figyelenbev6ve
osfuagy azt nem aleftmasztva t6ft6nf
a) A kdmyezeti fenntafthat6segi szempontak teljes kdrfien
6Nenyesalnek

b) A

k6rnyezeti fenntafthat6s4gi szenpontok r'szben

c) A

k6myezeti fenntafthabsegi szempantak nem

ker lt 6s j6l ahhmasztott
b) A prcjekt hosszi tevi hasznosulesa 6s az ercdmenyek

ntikddtet6s6nek
fenntarthafis'ga

fenntaiasAnaunfrkodtetds'nek n'dja,$aftesa csak

k5zti egyAttniik)desrc
'l1.

A fejlesztes a fiatalok
aktiv t6szvdtelevel
val6sul meg

tl.

1

r6szben alehmasztott

c) A ptojekt erednenyeinek fenntaft'sa/niikddtetese

a

prajekl bzeftsa ut4n nen biztositott
a) EgyAftniik'desi meg6llapod4sok szena 1A vagy ann't

szektoroYJAgazatok

tl

6rvenyesalnek

L

A fejlesztas 6pit a

2

b) A t'nogaasi kerelenben

A Etrehazaft
eredmEnyek

10.

a

k1lts6gek

meghahrozesa k6rAltekint1en, az aktu1lis piaci arck
figyelenbev'tel4vel t6tl6nt, anelyet a hmogaftst ig4nyld a
ke reletn be n a I eft n asztati

ervenyesalnek
a) A ptojekt hasszi t4vt hasznosulesa 6s az erednenyek
fen ntatte se n a4n A kodtete sene k n 6dj a/f o tft sa be n u tat6 sra

biztasitott

?.

de a

c) A helyi

A fejlesztds

0

t6bb
b) Egyittn1k)d4si mege apadAsak szAna 5 - 10
c) EgyiittmUkOddsi megellapadAsak sz1na Un6l kevesebb

il
1

0

a) A

Megalapoz6 dokumentunban teljes n+ftekben
benufuHsra keriil a fiatalok programokba val6 bevon'sa 6s
aktiv rcszvetele
b) A Megalapoz6 Dokumentumban nem keriil benubtAsra a
fiatalok bevonasAt a pragrcmokba

2
0
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El6rhet6 maximSlis pontsz6m: 22 pont.

T6jekoztatjuk a tisztelt tamogatSst ig6nyt6t, hogy nem limogathat6k azok a hetyi tamogatasj k6felmek,
amelyek eseteben a szempontrendszef alapjan a k6relemre adott dsszpontszdm nem 6ri el a minimalis 12
pontot. A 12 pont el6r6se nem jelenti automatikusan a temogabs megitel6s6t.

Tov6bb6 nem 6mogathat6k azok a helyi temoga€si k6relmek sem, ametyekre az 1; 2.,
szempontokra adoti 6rt6kel6s..0".

1|O.,

6s

11.,

4.4.3. A t6mogat6si k6relmek lH dltali v6gs6 etlen6z6s6nek krit6riumai

1.

Az lH altalaz eleKronikusan benyfitott temogatdsi k6relem vonatkozisaban ellen6rzend6 nem

hianyp6toltathatti iogosultsagi krit6.iumok:
a) a tamogat6st ig6nyl6 dltal benyujtott nyitatkozat etektronikus 6s - elektronikus al6ir6s
haszn6lat6nak kjv6tel6veJ- papifalap0 p6ld6nya h'enyblan, hibdflan 6s hat6rid6ben benyijtesra
l(erult,

b)

a timogatest igenyl6 6tlethat6 szervezetnek mjn6s0l az d amhaztartAsr6t sz6t6 2Of 1. 6vi CXCV.
tdrveny (a iov6bbiakban: Aht.) 1. S 4.ponqa es 50. S (1) bekezd6s c) pontja szerint,

c)
d)

a TOP 7. priorit6s c6lkit0z6seihez vald igazodds;

e)

a

t6moga€6i ig6nyl6k t6mogatdsi rendszer szempontjdbdl vat6

megfele6s6ge:
felszdmoles/v6gelszemolds/ad6ssegrendez6s mentes, k6ztartozas mentes, afl6that6;
az AUHF-ben |"692itett kjzar6 okok esefleges fenn6 itsa.

Amennyiben a fenti nem hidnyp6toltathat6 jogosutts6gi kit6 umoknak az tH-nak elektronikusan benyijtott
tamogatiisi k6relem nem felel meg, akkor hj.inyp6tl6si fethivds n6tk etutas{tasfa kerut

2.

H eftal az eleklronikusan benyujtott temogatasi k6retem vonatkozdsaban e en6rzend6
hianyp6toltathat6 jogosulsagi krit6riumok:

Az

a) a

HBB eftal bir6lt helyi tamogatiisi k6relem 6s a tdmogatest ig6nyt6 dltal a kdzponii informatikai
rendszerbe felt0ltdtt t6mogatdsi k6rclem tartalmi elemeinek azonoss6ga;

b)

a HACS 6ltal elvegzett kdlts6ghat6konysdg vjzsgatat m6djdnak heryta 6sdga.

Amennyiben a fenti hienyp6tottathat6 jogosutts6gi krit6riumoknak az lH-nak eiektronikusan benyujtott
temogat6si k6relem nem feleJ meg, es ha az adoit jogosulbegi kriterium, vagy az adott jogosutsagi
szempontot igazol6 dokumentum hienya vagy hibaja hi6nyp6{6s keret6ben p6tottathat6, akkot az tH
egyszeri alkalonrmal hianyp6tlesira sz6lit fel.

Felhlvjuk a tisztelt t6mogatest ig6nyl6 figyetmet, hogy a 272t2014. (Xt. 5.) Kormenyrendetet 64/A
S
6rielm6ben az irSnyit6 hat6s6g vizsg6tia az adott t6mogatasi k6reiemmel 6sszefugg6, a rendetet XVl.
fejezete szerjnti kdzbeszezesi eljarasok ellen6rz6s6nek eredm6ny6t, tov6bb6 - ha rendelkezs6re dJt - az
adott temogat6si k6relemmel dsszefltgg6, a XVt_ fejezet alapjan tefolytatott e en6ees eredm6nv6i annak
6rdek6ben, hogy el nem szemolhat6 tamogatdsi dsszeg ne keruljdn odaiteEsre.

5, A

FI

NANSZ1ROZASSAL KAPCSOLATOS I NFORMACIoK

K6rjUk, a projekt el6k6szit6se soren vegye figyelembe, hogy a tamogatast a projekt megval6sitasa soran

csak akkor tudja majd igenybe venni, ha megfelel a kdvetkez6 szabetyoknakl

5.1. A temogates formaja
Jelen helyi felhivas kereteben nytjtott tamogatds vissza nem t6ritend6 t6moqat66nak mantjsijt.
25

5.2. A projekt maximdlis elsz6molhat6 dsszk6lts6oe
A jelen felhlvas eseteben nem relev6ns_

5.3. A tamogatds m6rt6ke, osszege

a)

Az jg6nyelfiet6 vissza nem teritend6 ternogatds 6sszege: minjmum 2 000 000 Ft, maximum 6 000
000

b)

A tamogatSs maximelis m6rt6ke az osszes elsz6molhat6 kdltseg 1O0
"/o-a.

A csekdly dsszegt

tamogates kateg6ria alkalnaz1sa esebn a b) ponthan szerepl6 mondatot a

k5vetkezbk szerint sz?ks'ges kieg1sziteni:

A tamogat6s maxim6lis m6rt6ke az elszemothat6 k6tts6gek

1OO %_a.

5.4. E16leg ig6nyl6se
Jeien.felhiv6s ke.e€ben tSmogatott projektek eseteben az ut6finansziroz6sU tevekenys6gekrc ig6nybe
vehet6 tdmogatesi el6leg maximdtis m6rt6ke a megltelt Emogat6s

a)

25 o/ta, de term6szetes szem6ly, mjkro-, kis- 6s kdz6pvdllajkoz6s, civil szervezet, egyhazi jogi
szem6ly, nonprofit gazdasegit6rsas6g kedvezmdnyezett eset6n tegfeljebb otszezmili6 forint,

Felhlvjuk a figyelmet, hogy a t6mogaHsi el6leg - vagy tdbb reszletben tdrt6n6 el6legfoly6sitas
eset6n annak
els6 f6szlete - kifizet6s6t6r szdmrtott hat h6napon belul id6kdzi kifrzet6s ig6nyr6st szukseges benyijtani
6s
6llami timogaHs eset6n az et6leg foty6sitds6t6t sz6mttott 3 6ven betul az et6teggel elsz6molni.

5.5. Az elszdmolhat6 kdlts6gek kOre
A proiekt olsz{molhat6 ka ts6gei kdzott azon kdtts6gek tervezhet6k, amelyek a projekt t6mogathat6
tevekenys6geihez kapcsol6dnak, szerepetnek a felhiv6sban rdgzitett etszamolhat6 kortseqek kdzdtt 6s
megfe,einek az eltal6nos elsz6molhat6s6gi felt6teleknek.

A

proiekt nem elszdmothat6 k6lts6geinek

a

t6mogathai6 tev6kenys6gekhez kapcsol6d6, nem
elszamolhat6 kdltsegekvagya nem t6mogathat6 tev6kenys6gek kdrts69ei m in6surnek. A nem ersz6morhar6
k6lts6gek .6szei a prcjekt dsszkdlts6genek, azonban nem f6szei a projekt ebzamothat6 kdlts6g6nek
Amennyiben a projekt tartalmaz olyan 6mogathat6 tev6kenyseget, ametyet nem a t6mogat6si k6rctem
reszek6nt, nem annak korts6gkeret€b6r kivdn megvar6sftani, 6s/vagy tartarmaz oryan nem t6mogathat6
tev6kenys6get, amelyet a tdmogatdst ig6nyl6 meg kivdn vat6sitani a projekt reszekent, azonban
a
felhfvdson klvuli forrdsb6t, akkor ezen tev6kenys6geket etkutonttetten 6s egy6rtelmiien be ke mutatni
a
tamogatasi k6relemben, valamint a k6s6bbiekben megk6t6se keriir6 vellalkoz6i szez6d6sekben is. A
projekt kdlts6gvet6s6nek megferer6en reszretezettnek 6s iry m6don e|en6rizhet6nek
kel renni ahhoz, hogy
meghatdrozhat6 legyen a k6lts6gek, illetve ezen belulaz elszemolhat6 kdlts6gek besorotasa.

A temogatasi k6relem .6szek6nt benyujtott k6lts6gvet6snek ta.tatmaznia kel a proieK tisszes
kttlt6696t!

A kiilt66gek elszemorhat6s6gavar kapcsorato. artarenos er6irasokat, bvebba az egyes kdrts6gflpusokra,
illetve kdltsegelemekre vonatkoz6 altaranos szabetyoza* a 27212014. (x1.5-) Korm. ienderet
5. me|6kret6t
kepezii Nemzeti szabaryozes az erszenohat1 kans6gekftr - 2014-202a prcgramozesi idlszak c. ()tmulat6

taftalmazza.
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Jelen felhiv6s kereteben az aldbbi kdlbegek tervezhet6k, iltetve szdmolhat6k et:

f.

Proiektel6k6szit6s k6lts6qei (Sajet bljesit6sben is etvegezhet6 a 272t2014. (Xt.5.) Korm. fend.

S.

mell6klete szerint)
El6zetes tanulm6nvok k6lts6qe

ll.

a felhives 3.4.2. fejezet6ben el6irt kdtelez6en elkeszitend6 megalapoz6 dokumentum

Beruhtursokhozkapcsol6d6ktilts6qek

Eszkozbeszerz6s k0ltseqei

'
'

bekerulesi6rt6k
bekertlesi 6rt6k egyes tetelel

Az eszkdzdk beszerz6se 6ndlt6an nem tamogathatd, csak a felhivas 3.1 fejezet6ben felsorolt
tamogathato tev6kenysegekhez kapcsol6d6an, ahol az eszk1zbeszetz6s kltldn nevesftesre kerult,
6s amely tevekenyseg eset6ben az eszkdzbeszerz6s bizonyithat6an szitks6ges az adott fejleszt6s
f unkci6j6nak

megfeleld m0kodtet6s6hez.

lmmaterielis iavak beszerzesenek kdltseqe
vagyoni 6rteku jog bekerul6si ert6ke
szoftver bekeriilesi 6rteke (amennyiben az eszkdz mr:lkdd6s6hez szukseges).

-

egyeb szellemitermdk bekerill6si 6rt6ke

lll. Szakmai meoval6sftashoz kapcsol6d6 €zolo6ltatasok kiitts6qei (sajet teljesit6sben is etv6gezhet6
a272DO14. \X1.5.) Kotm. rend. 5. mell6klete szerint)
Szakmai meqval6sltiishoz kapcsol6d6 szoloaltatesok k6ttseqe
Szakmai meqval6sitiishoz kapcsol6d6 b6rleti dii
Eoveb szak6rt6i szolqeftat6s k6lts6qei

-

fordftas, blmecsolas, lektorelas k6lts6ge
egyeb szak6rt6i szolgaltates, tandcsadas k6lts6gei

Marketino. kommunikaci6s szolq6ltatesok kdlts6qei

rendezv6nyszeNez6s, kapcsol6d6 ellatAsi, Un.'catering" k6lts6gek
egy6b kommunikaci6s tev6kenys6gek kdlts6gei
Kdtelez6en e'6irt nvilv6nossaq biztositesdnak kdltseae
Eqveb szolqdltatasi kdltseqek

bizt6lt6kok jogi, kiizjegyz6i, bankkdlts6gei

-

hat6s6gi igazgatasi, szolgdltatesi dijak, illet6kek

vagyonbiztositds dia

lV.

Szakmai meqval6sit6sban kozremiktid6 munkatarsak kailts6qei

Szakmai meoval6sitiishoz kapcsol6d6 szemelvi ielleoU raforditas
munkaber (megbizesi dij)

'
V.

foglalkoztatast terhel6 ad6k, j:irul6kok
szem6lyi jellegii egy6b kifizet6sek

szakmaimegval6siteshozkapcsol6d6itikdftseg, kikIldet6sik6ltseg

Szakmai meqval6sfteshoz kapc-sol6d6 eqv6b kdlts€qek:
Szakmai megval6sitiishoz kapcsol6d6 anyagkdlts69

Szakmai megval6sitAshoz kapcsot6d6 sz6llitesi, taroEsi, raktiirozasi k6tts6ge^

Vf.

Proiektmenedz6ment

kiiltseq a 272D014 (Xl. 5.) Kormenyrendelet a Nemzeti szabelyozes az
elsz6molhat6 kdlts6gekr6r cimu 5. sz. me[6kret6nek 3.8.2. pontj6ban, a kdzszf6ra szervezetekre
vonatkoz6

specidlis el6k6sok figyelembev6tel6vet az alebbi kdltsegtipusok szemolhat6k el a prcjekt menedzsment
keret6ben:
Proiektmenedzsment szem6lvi ielleq0 rdfo.ditesa

munkaber

-

foglalkozatast terhel6 adok, j6rut6kok

szemelyijelleg0egy6bkifizet6sek

Proiektmenedzsmenthez kaocsol6d6 itikdltseo. kikuldet6si kdlts6q
utaz6si k6lts6g
helyi kdzleked6s k6lts6gei

-

napidij

Proiektmenedzsmenthez ioenvbevett szak6rt6i szotq6ltatas diia
Eqv6b proiektmenedzsment kdltsdq

-

prcjektmenedzsmenthez kapcsol6d6 ircda, eszkdz 6s immateridlis javak bdrleti kijtts€ge
prcjektmenedzsmenthez kapcsol6d6 anyag 6s kis €rt6kii eszkdzdk k6lts6oe

VIl. AltalSnos (rezsi) kiift66d:
Altalinos v6llalat-iranvit6si kdlts6q
Eqv6b eltalSnos irezsi) kdltseq:
kommunikdci6s 6s postaforgalmi szojgeltabsok kdlts6ge
kdz0zemi szolgalat6sok kdlts6ge
banksz6mla nyitas 6s vezetds kdttsdge

-

dokument6ci6s/archivdt6sik6its6g

Vlll, Ad6k. kdzterhek

(ido nem 6rtve a le nem vonhat6

afit)

lX, Tartal6k

5.5.1. Fz elsz6molhat6 kdlts6gek kapcsdn az 6llami t6mogat6sokra
vonatkoz6 rendelkez6sek
Egyszeriisiteft kdlts6gobzamoHsra vonatkoz6 el6ir6sok
Az egysze.tisitett elszemol6si m6d alkatmazasa ajeten felhiv6s kereteben megvat6sut6 pfojektek eset6ben
kdtelez6 az al6bbiak szerint.

Az egyszedsitett elszdmotiisi m6dok eset6ben, a kdlts6gek felmerues6t a kedvezmenyezettnek nem kell
al6tdmasztania hdtt6dokumentumokkal (p6rd6ul szemr6val, bankszemlakivonattal, dsszeslt6ver, illetve

egy6b szemviteli bizonyrattal), 6s a piaci eraknak val6 megfeleldst sem kell vizsgelni. Ez a gyakorlatban
azt
jelenti, hogy a kedvezm6nyezettnek sem a kifizetesi keelem me|ekletekent nem ke
a k6lts6g felmeril6set
igazol6 dokumentumokat benyujtani az i|anyito hatdsaghoz, sem elkuldniteften nem szuks6ges 6rizni
azokat a projekt helyszlnen nyilv6ntartdsdban_ A hazai szamviteti szabelyoknak megfelel6en a

/

2A

bizonylatokat iefm6szetesen meg kell 6 znie a kedvezm6nyezettnek, viszont a €mogatdst nyijt6 6s
ellen6rz6 szetuezetek helyszini ellen6rzes soren sem vizsgdljdk ezeket

Az Eurdpai Parlament es a Tandcs 136l2A13lEU rendelet 67. cikk (1) bekezdes d) pontjanak 6s (5)
bekezd€s d) pontjenak, valamint a 68. cikk (1) bekezd6s b) ponlenak, valamint a 20 j4-2020 programozdsi
jd6szakban az egyes eur6pai !ni6s alapokb6l szemaz6 tdmogaEsok felhaszn6tes6nak
rendj6r6t sz6i6
27212014. (Xl.5.) Korm. rendelet 5. melleklet6nek 7.7.2.2.1. pontjanak alapjdn, jelen fethiv6s keret6ben,
illetue a projektmegval6sltas so€n kdtelez6 azalabbi, m6dszertani megalap026st nem ig6nyl6 szdzat6kban
meghatarozott 6tal6ny (flat rate) alapU egyszer(sitett kdltsdg elsz6mol6si m6dot alkatmazni _ amennyiben
a lentebb meghatarozott kdzvetett kdlts6gek nern kdzbeszerz6si etj.ir6s keret6ben kerilnek beszerzesre,
illetve azok nem 6rintettek kdzbeszez6si elj6ressal- figyelemmeta kett6s finanszirozes elkerul6s6fe.

A projekt

szakmai megval6sitAsaban ktizvetleniil kdzremfikaid6 munkatirsak szem6lyi je egii
reforditesainak 15%-a fordithat6 a proiekt megvat6sitas6hoz k6zvcletten kapcsol6d6
tev6kenys69ek, szolg6ltatasok kdlts6geinek fedezet6re.
Jelen Felhlves keret6ben a

.
.

Kdtelez6nyilvenoss6g biztoslt6sanak kdlts6ge,
Altal6nos (fezsi) kdlts6gek

a kdzvetett kiilts6gek. Ezek a kiilts6gek csak

italany atapi ebzamolask6nt nyijthat6ak be a szakmai
megval6sfteseban ktizvetlentil k6zremiktid6 munkatarsak szem6tyi je eg{ retordit{sainak ,lS%-a
erej6ig, megtartva a Felhiv{s 5.7 ponqeban szerept6 vonatkoz6 k(itt66gkortatokat is.
Kozvetlen kdltsegnek szemit a pfojekt soran ebzdmolhat6 m;nden mes kdlts6gkateg6fla.

A kdzvetlenill kdzremilkdd6 munkatdrsak szemetyije eg( r6forditasainak min6s0tnek a projekt szakmai
megvaldsltdsdban kdzvetlenol kdzfemukdd6 munkatarsak szem6lyi je egij dforditesai, teh6t a ve tesi
alap: a szakmai megval6sitdsban reszivev6 munkat6rsak szemelyi je egU riifordttasai kdtisegkateg6ria,
amelybe a prcjektmenedzsment kdltsegei nem tartoznak bete. A szezal6kos etat6r]y m6rt6ke: tegfeljebb
15%. A szazalekos ataleny elszamolasba bevont kozveiett k6lts6gek kifizet6se a vetit6se atapot k6pez6
kdltseg kifizet6s6vel egyidej0leg tdrt6nik, att6t nem kUldnvataszthat6

A 27212014. (Xl. 5.) Kom. rendelet 5. meltektet6nek 7.5 pontja atapjan teljes eg6sz6ben kdzbeszerz6si
vagy beszerz6si elj6re6 keret6ben megval6su16 projektek megval6sti6sa sor6n felmerult kdtts6gek eset6n
nem alkalmazhat6 egyszerlisitett elszamolesim6d. Ha az ebzamotni tervezett k6lbegeknekcsak egy r66ze
keletkezett kdzbeszerz6si vagy beszez6si eijaras kereteben megkdtdtt szez6d6sb6t, az atkatmazhat6sag
felteteleit vizsg6lni kell. Ha a kiszervezett (beszerz6s, kdzbeszerz6s iten megval6sttott) tev€kenyseg a
prolekt mriszaki, szakmai tartalmdnak l6nyeges vagy tdbbs6gi elemet jetenti, akkor egyszef sltett
elszamolSs az adott tevekenys6g vonatkoz6saban nem alkalmazhat6.
Amennyiben a megval6sltas so|an szabdlytalansagietj6res eredm6nyek6nt megA apithat6, hogy p6nzUgyi
6rdeks6relem tdrt6nt 6s p6nzugyi korekci6 el6fresa szitkseges, adott t6tetek tevonesevat, etszamolhat6
Osszeg6nek csdkkent6s6vel, vagy egyes kdlts6gtipusokra fordithat6 tamogatesj dsszeg csdkkentdsevet, a

szabAlytalansdggal 6 ntett, vet't6si alapba tartozd dsszeghez automatikusan hozzeaddsra ker0l a
szezal6kos etabnnyal erintett osszeg is.
Kdzszfera szervezetek e6et6n a projektmenedzsment k6ltsegek elszemolhat6saga tekintet6ben figyelembe
kellvenni a27212014. (X|.5.) Kom. rendelet 5. me 6ktet6nek 3.8.2. pontjaban fogtalt el6lrasokat.
,,SajAt teljesites a 272/2014. (X1.5.) Korn. rendelet 5. sz. melt'ktet 3.5 ponti1ban leiftak szerint az
k6lts6gkateg6ri6k* k1ltsegffpusai vonatkozeseban szemohato e!:

.

at'bbi

Ptojektel(ik6szlteskdltsegei;
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Szaknai negval6sihshoz kapcsol6d6 szotg1ttat^sak kAftsegei.

Szakmai megval6slhsban k6zrcnfrk6d6 munkatercak k6tts6gei (kiv6ve: szaKnai

megval5sitAshoz kapcsol6d6 Afik6ltseg, kiktjtdet'si k6fts6g):

Prcje4menedzsnent

k'Its'gek (dsszes kAtts'gtipus

projektmenedzsmenthez kapcsol6d6 Atik5ltseg,
p ral e kt me n ed z s m e n t k6ftsegr.

vonatkozesAban, ktveve:

kikljtdet'sj klttseg 6s

egyeD

A sajet teljesitds kefet6n belnl a27212014_ (X1.5.) Kom. rendetet 5. sz. me ekiet 3.S.4. 6rtelm6ben a
kdzrem(kdd6 munkat6rsak szemelyi jellegii raforditesai szamolhat6k et.

Amennyiben a tamogatast ig6nyl6 helyi dnkormanyzat 6s az adott kdltseg tekinieteben a sajet tetjestt6st
lehet6ve teszia felhlv6s, akkor ebzemolhat6nak min6s0la pobermesteri hivatal vagy kdzOs dnkomenyzati
hivatal alkalmazes6ban dli6 munkatSrsak brutt6 munkab6r- es b6rj6rut6k k0lts6ge is a vonatkoz6
szabelyozes felteteleinek betartasaval.

5.6. Az elszdmolhat6s6g tovdbbi feltetelei
A helyi felhivds ke.eteben temogatoti projektek kdlts6gei elsz6mothat6sagenak kezdete: 2017.10.01., v6ge:

2020.12.31.

A 27212014. (X1.5 ) Korm. rendelet 5. me 6klet 2.3.2.Sb pontja 6rtetm6ben a nem kdzbeszeE6s koteles
beszerzesek vonatkoz6sdban az a|abbi Osszef6rhetetlensegiszabalyok

6llnak fenn:

Nem f0ggetlen az az aj6nlattev6

a)

amelyben a t6mogatast ig6nyl6 / kedvezm6nyezett vagy ezektulajdonosa - i16nyit6 vagyfel0gyeteti

b)

annak tagja, 6s/vagy a szeryezet nev6ben nyilatkozaft6telre, k6pviseletre jogosult
szem6ly, tovabb6 ezen szenely hazzelattoz6jaaz atiibbijogok vatamelyik6t gyakorolja: tutajdonosj,
fenntart6i, vagyonkezel6i, ir6nyit6si, kepviseteti, munkaltat6i, vagy kinevez6si;
amelynek tulajdonosa - ifdnyit6 vagy felugyeleti szerve -, annak tagja,6s/vagy a szervezet nev6ben
nyilatkozatt6telre, k€pviseleke jogosutt szem6ly, a tiimogat6st igenyl6 / kedvezmenvezett
szeNezet6ben vagy ugyanazon beszerz6s vonatkozdsdban m6sik aj6nlattev6 szervezet6ben az
alebbi jogok valamelyik6l gyakofolja: tutajdonosi, fenntartdi, vagyonkezel6i, irenyitdsi, k6pviseteti,

c)

munkaltat6i vagy kinevezesi; vagy
ha a EmogatAst ig6nyl6 kedvezmenyezett vagy m6sik ajantattev6 vonatkozas6ban padner vagy
kapcsolt v6llalkozasnak min6sUl.

szerve

-,

/

Az dsszef6rhetetlens6g vonatkozasaban hozz6tadoz6nak min6sul ptk. 8:1. (1) bekezdes 1. 6s 2. pontja
S
eftelm6ben a hezastars, az egyenesagbeli rokon, az drdkbefogadott, a mostoha_ 6s a nevelt gyermek, az
ofdkbefogad6-, a mostoha- 6s a nevel6szu16, a testv6r, az 6leters, az egyenesegbeli rokon hezastaBa, a
hazastdrs egyenesiigbeli rokona es testv6re, 6s a testver h6zast6rsa.

A timogatiisi k6lelemben te.vezett ebzamolhat6 k6lts6gek al{tamasztasai
A kiilts6gszamites alapj6ul szolgiil6 egysegarak nem haladhatjak meg a szokdsos piaci erat, illetve ajelen

Felhlvas 5.7 pontj6ban rdgzltett tev6kenys6gek eseten fettuntetet kortatokat. piacj er jgazoldsa a
kdzbeszerzesi eljdrAs alapjan megk6t6ft szen6dds eset6ben a kdzbeszep6s dokumentaci6javal, vagy
kozbeszerz6si kdtelezetts6g hienyaban, illetve a kdzbeszepesi 6rt6khat6rt el nem €16 beszerz6sek
eset6ben tdbb lehetseges sz6llitdt6l tort6n6 ajenlatk6r6s kerei6ben beefkezeit ajdnlatokkat tdrtenhet.
Legalebb h6rom, egym6st6l 6s a tamogatdst ig6nyt5(k)t6l/kedvezm6nyezett(ek)tdl fUgge en ajanbttevdt6l
szarmazo, azonos targyt, dsszehasonlithat6, 6rv6nyes , iresos eraj6nlat megl6te szukseges. In_house
beszerzes eset6n a Kedvezm6nyezett a piaci 6rat a 272t2014. (Xt.s.) Kormanyrendelet in_house
beszez6sekre vonatkoz6 elszemolhat6sdgi szabalyainak betart6s6val, es a nem fuggeflen drajanlat
mellett, herom egymest6l 6s a tdmogat6st ig6nyt6(k)t6t/kedvezm6nyezett(ek)t6l fuggeiten ajanlattev6t6l
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szarmazo, azonos targy0, dsszehasonlithat6, 6rv6nyes, iresos eraj6nlattal igazolja. Az ajenlatk6r6st rlgy
kell lebonyolitani, hogy az igazolas felt6telei tetjesithet6ek legyenek.
Nem kdzbeszerz6shez kapcsor6d6 k6,ts69 eseten a piaci drnak var6 megferer6s elen6rz6se c6ri6b6l a
tAmogat6st igenyl6nek a tamogatiisi k6rclemmel egyidejiileg, annak me116kletek6nt, de tegk6s6bb a projekf
el6k6szitesi m6rfdldk6ig legalabb hdrom reszletes 6rajanlatot sziiks6ges benyujtania minden feievens
kdlts6gvetesi t6tel eseteben. Kdzbeszerzeshez kapcsor6d6 kdrtseg eset6n ugyanezen id6pontig eregendd
egy indikativ eraj6nlat, illetve tervez6i kolts6gbecstes benytjtilsa minden relevens kolts6qvet6si t6tel
eseteben.
Fentiek al6l kivetelt kepeznek a hdrom milli6 fodntndl nagyobb elszamolhai6 dsszk6tts6g( projektek azon
leend6 szerz6d6sei, melyek tervezett kdlts6ge nem haladja meg a brutt6 3oo ooo forintot. Ez ut6bbiesetben

az iirajdnlatoknak rendeikez6sre kell allnia, azonban benyujtani nem szUks6ges, azokat a t6mogat6

helyszin ellenbrzds kereteben ellenb zhet
A nyilt kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 eszkdzok eset6n az lr6sos ajenlatok kivatthat6ak hivatalos
drajanlatok bemutatdsdval (pl.: forgalmaz6 cegek honlapja).
Az arajanhtkdr6seket 6s az ajentatok be6rkez6set megfetet6en dokumentdlni szuks6ges (postai felades
b6lyegz6le/faxjelent6s/6rkeztet6s/iktatds), mely a hetysztni e en6rz6sek sor6n ellen6z6sre keral. Az
aEtemaszt6 dokumentumok (6Ejanlatok, kimutai6sok) nem lehetnek a kdzbeszerzes vagy besze26s
eredmenyekent megkotdtt szerz6d6s al6has6nak d6tum6hoz kepest 6 hdnapndt r6gebbiek.
Kifizetesi igenyl6s ellen6z6se sordn amennyiben az ajdnlatok a piaci 6r igazolesara alkalmaflanok

(kulonosen:

nem

dsszehasonlithat6ak,

nem azonos targyiak, nem egymast6l 6s

a

projektgazdat6l/aj6nlatk6r6t6l fuggetlenT piaci szerepl6kt6l szarmaznak, a t6nyteges piaci a|at jelentdsen
meghaladjiik) a felmeriilt kdltsegek a projeki terh6re nem etsziimolhat6ak.

A

szemelyi jellegii rdforditesok megalapoz6sara a tamogat6si kefetemmel egyUtt benytjtand6k a
tamogat6si k6relem beny0jtasat megel6z6 evre vonatkoz6 b6rkartonok vagy egy nyitatkozat az 6rintett
id6szak szemelyi jellegii refofditasainak 6rt6k6r6t, melynek megatapozotsagdt a tamogat6 e en6rzj.
Amennyiben c6lfeladat kerut megellapit6sE a projektben etv6gzend6 fetadatokra, lgy a celfetadat
keret6ben megarrapitott b6r/irletm6ny havi dsszege nem haradhatja meg az adott munkavarJa16,
Kedvezmenyezettnel, a t6mogatdsi k6relem benytjtasakor ervenyes b6r6nek/illetm6nv6nek havidsszeo6t.
A iemogatasr kerelem kojtsegve!6seben mtnden esetben szuksdges negjeldlnr, logy az adotr szern'ety
fogialkoaatesa m ilyen jogviszonyba n t6rt6nik majd,6s r6szletesen keruljdn bemutatdsra a tervezett kdtts6g
szamlt6sim6dja.
lvlegi6v6 foglalkoztatott esetdben az elszamothat6 szemetyi jellegii raforditesok csak indokott esetben
(munkaid6 noveked6s, feradatb6vul6s, munkak6rb6vdr6s) 6s m6riekben emerkedhetneka t6mogat6siig6ny
benyrijtas6t rnegel6z6 utols6 6vi iifl agberhez k6pest.
A piaci ar bizonyrt6sa a Kedvezm6nyezett feradata 6s feler6ss6ge Ez6rtal a projekt koltsdgve€s6nek 6s az
abban szefepl6 kdlts6gt6teleknek megfelel6en f6sztetezettnek, szakmai indoklessal e :itottnak 6s ilyen
m6don ellen6rizhet6nek kelJ lenniIk ahhoz, hogy a piaci 6raknak tdrt6n6 megfetel6s e en6rizhet6 legyen.
A kd{tsegvei66 r6szletezettseg6t 6s bemutataset minden kdttsegelem vonatkozds6ban ugy ke megtenni,
hogy beazonosithat6 legyen a tervezett egysdgaf, annak felosztiisa kdftseg t6telekre, az egys6g
megnevezese, szakmai indoklas a m6dekdre vonatkoz6an.

A piaci dr igazoliisdt6l eltekinteni csak az tr6nytt6 Hat6sag 6ltat adott egyedi enged6ty alapjen,

a

beszerzend6 eszkoz vagy szotgAJtatds egyedi je egenek aldtamasztesavat tehet (pl.: ha!6siigi 6rak,
kdzilzemi szoigaltatds, vagy olyan speciatis eszk6z, technol6gia, amelyek csak egy gy6rt6t6l szerezhet6
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be, vagy az adott eszkdzt, berendez6st csak egy kizar6lagos forgalmaz6 hozfiatja be L4agyarofszagra). Az

ellen6zeshez ilyen esetben biztositani kell legalabb egy rcterenciaarat, az alabbj forrasok valamelyik6b6l
(a gy6rt6 hivatabs erlistdi, katal6gusai; kUlfdldi k6pviseletek erlist6i, katal6gusai; a forgalmazd 6ltal mas, a
kedvezmenyezett6l fuggetlen szervezeteknek adoft arajenlat - amennyiben a forgalmaz6 ezeket
f endelkezesre

bocsdtja).

Egyszer0sltett elszdmolessal 6rintett kdltsegek iekintetdben nem kell benytjtani
megfelel6s6g jgazolilsdra szolg6l6 erajenlatokat.

a piaci dmak

vat6

A tamogatest igenylo es a kedvezm6nyezett kdteles vizsgalni az ajSlllattev6k szez6d6s teljesft6s6re vat6
alkalmass6gAt.

A

projekt megval6sltds szakaszaban kciftsegvetesi t6telt 6fint6 szee 6desm6dosttas eset6n minden
relevans esetben szuks6ges benyijtani a piaci er megfelel6seg6t alStamasztd, Kormdnyrendeletben
meghaErczott dokumentumokat 6s szakmai indokled a m6dositesra vonatkoz6an. A m6dositiist mlnden
esetben a m6dosit6ssal erintett kdbeg, elszdmolesra tdrt6n6 benyfjtdsa el6tt sz0ks6ges benyijtani.
K6lts6gndvekm6ny ellen6zese so|an a T6mogat6 Az eudpai uni6s fofrasb6l finanszirozott egyes
projektek kdltsegndvekmenye tiimogathat6sager6l sz6lo 1712017. \1l.1.) Kofm. rendetet szerintj6r el.

Jelen felhiviis kereteben egyszeri eisz6moldsra nincs lehet5s6g.

Jelen feihivas kereteben az al6bbi koltsegek tekinteteben osszesft6kon tdd6n'k a megvat6sit5s 6orAn az
elszAmo'as:

1.

Forditoit ad6zas eset6n az Afa-6sszesit6 forditott addzas eset6rc alkalmazand6 (amennviben
aelevens)

2.

A projektmenedzsment tevekenys6gben vagy szakmai megvaldsit6sban reszt vev6k projekthez
kapcsol6d6 szemelyi jllegii kdltsegeinek elszamobsa a Szem6lyi jellegU kolts6gek dsszesittjj6n
(amennyiben relevans)

3.

Az utazesi 6s kikuldet6si (napidij) kdlts6gt6rlt6s elszAmol6sa az Osszestt6 az utaz6si 6s kikuldetesi
(napidij) kdlts6gt6.it6s elszemoE6ehoz osszesf t6n (amennyiben f elev6ns)

4. Anyagkijlts6g elszamolisa az Anyagkdltseg osszesit6jen (amennyiben retevans)
5. AliaEnos (rezsi) k6lts6g az AltaEnos (rezsi) k6lt66g dsszesit6n (amennyiben relevdns)
6. Kis Hmogat6startalm! sz6ml6k a Kis temogatastartalmu szambk dsszesit6jen (amennyiben
relevdns)

Jelen felhivas keret6ben kis tamogatastartalmu bizonylaiok dsszesit6j6n etszAmothat6 bizonylatok
maximelis tamogatesbrtalma:

.

amennyiben

a 25 milli6 forintnal kevesebb t6mogatassal megval6sul6 projektek

eseten az

elszamol6 bizonylat tamogat5startalma a 100 ezer forintot nem haladja meg,

.

illetve a legalebb 25 milli6 forint tamogatdssal megval6su16 projektek eseten az etszamot6 bizonylat
tamogat6startalma az 500 ezef forintot nem haladja meg,

az elszamo16 bizonylatot Kis temogatestartalmI sz6mlek dsszeslt6j6n szi]ks69es elszdmolni.
Jelen felhives keret6ben sz6beli megellapodas alapjen tofidnd kdltsdge{sz6moliisra nincs lehet6seg.

Az 6pit6si beruhdzes vagy 6pitesi koncesszi6 eset6n a hercmszAzmilli6 fo ntot el6r6 vagy meghalad6
elszdmolhat6 kolts6gelem vonatkozdsaban a Kormdnyrendelet 116. S (2) bekezd6s c) pontja 6zerinti
kedvezmenyezett eset6n csak szellit6i finansziroz6s alkalmazhat6_
E-beszerz6s funkci6 hasznalata.a vonatkoz6 tei6kozta6s:

A

kedvezm6nyezetteknek lehet6s6guk van

a

pelyezali e-ogyintdzes

fetilet e-beszerz6s funkci6jdnak

dnkentes haszndlat6ra. Amennyiben a ,,Beszerz6seim" menUpontba az ajAnlatteteli hatArid6t megel6zden
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felt6ltik beszez6si igenyuket, [gy azok a http://paiyazat.gov.

h

u/e-beszerzes oldalon nyilv6nosan el6rhet6ek

teszneK.

Az ig6nyt az ajenlatteteli hatArid6t megel6z6en, az aj6njatt6telhez sz0ks6ges 6sszer0 id6ben javasolt
feltolteni. A beszerzesi igenyben lehet6s6g van megjetdtni tdbbek kdzdtt az ajanhttetet m6djet, hateridejet,
a beszezesi ig6ny targydt 6s a teljesitesi felteteleket. Felhlvjuk a figyelmet, hogy az e-beszez6s funkcj6
hasznelata nem helyettesiti, csupen el6seglthetia szokdsos piaci er igazol6s6ra vonatkoz6 kotelezetts6gek
teljesit6s6t.

E-beszerz6s funkci6 hasznalaEra vonatkoz6 lehet6s6g:
Felhlvjuk a figyelme| hogy a kedvezm6nyezettnek Iehet6s6ge van a pfojekt keret6ben megval6sitand6,
Kbt hat6lya ald nem tartoz6 beszez6sei vonatkozesAban az al6bbiak szednt elj6rni:

1.

A kedv€zm6nyezett beszerz6si ig6ny6t az ajdnlattetelj hat6dd6t megel6z6 legatabb dt nappal kdteles
a p6lydzati e-Ugyint6z6s fel0leten ,,Beszez6seim" menupont alatt feltdlteni.

2.

Nem kell kdzz6tenni

a beszerz6si ig6nyt 3000000 Ftndt nagyobb etszemolhat6 dsszkdlts6gr:l
projeKekazon szerz6ddsej eset6ben, amelyek etszemolhat6 dsszkdlts6ge nem haladja meg a 3OO.060
Ft-ot.

5.7. Az elszamolhat6 kolts6gek mert6k6re, illetve ar6ny6ra vonatkoz6

elv6r5sok

A

prcjekt tervez6se soren az egye6 elszemothat6 kdlts6gtipusok vonatkozds6ban

korl6toz6sokat szukseges figyelembe venni:

Kttlts6gtipus
Projekt el6k6szit6s, tervez6s (kiveve kozbeszerzesi elj6rasok
lefolytatasdnak k6lts6oe)

a

Maximelis m6rt6ke az
tisszes elszamolhal6
k6lts6qre vetitve {%l
7'/o

Projektnlenedzsment

2,5%

146koztat6s, nyilvdnossdg biztosites

0.50/.

Altalanos (rezsi) kdlts6q

kdvetkez6

1%

A fenti korbtozSsok nem jelentik a felsorolt kdttsegiipusok sz6zal6kban meghatdrozott 6tal6nnyal td.t6n6
elsz6moldsdt.

Jelen felhivds keret6ben a fenti 6bl6zatban meghaterozott sz6zal6kos kod6tok betadesa a temooatasi
kerelem ijsszeellttasa, valamint a projektmegval6sftds so€n kOteleztj.

5.8. Nem elsz6molhat6 kolts6gek kdre
At6mogathat6 tevekenysegekhez kapcsol6d6an nem etszdmolhat6 kdlts6gnek min6s0l mindazon k6lts6g,
amely nem szerepelaz 5.5. pontban, kuldndsen:

a)

Integrdlt Telepulesfejleszt6si Strat6gia felolvizsgelata, m6dosltdsa, kiegeszit6se, elk6szit6se;

b) 616 Sllat vesarhsa:
c) jarmii beszee6se.

d) a levonhat6 5fa.
e) a kamattartozds-kiegyenlit6s,

q

a hitelkamat,

g)
h)

a hiteltollep6s kdlts6ge, egy6b p6nzugyforgatmi k6lts6gek,
a deviza-6tualtasi jutal6k,

D

a p6nzugyi, finanszi.ozdsi tranzakci6kon realiz:tt

6rfolyarnvesztesen,

,"

i)

a birsiigok, kedvezm6nyezett altatfizetett k6tb6rekes a polg6ri perrendtart6sr6l sz6l6 1952.
6vi
lll. tdrv6ny 75. S szerinti perkdltseg, fuggeflenUlatt6l, hogy bir6seg ettal megit6t6sre kerut!e.

A felhivds 5.5. pontj6ban fel nem sorolt kdltsegek abban az esetben sem sz6molhat6k el, amennyiben
az
6llami tdmogat6si kateg6ridkra vonatkoz6, jeren ferhivasban tararhat6 egy6b ir6nymutausok rehet6v6
tenn6k.

5.9. Az Silami tamogat6sokra vonatkoz6 rendelkez6sek
Tamogat6ahalm026d6s
Azonos, vagy r6szben azonos azonosithat6 elsz6molhat6 k6lts6gek eset6n altami tamogatds abban az
esetben halmozhat6 mAs, helyi, region6lis, a amhdzta(esi vagy uni6s forrdsb6t szarmazO athmi
tamogaEssal, ha az nem vezet a csopodmentessegi fendeletekben, vagy az Eur6pai Bizottsag j6vahagy6
hatarozatdban meghat6rozoft legmagasabb tamogaiesi intenzitds t0lt6p6s6hez.

Allami €mogat6s kitldnbdzd azonosithat6 etsziimolhat6 kdltsdgek eset6n halmozhat6 mas, hely
region6lis, 6llamha/art6si vagy uni6s forresb6l ezdrma26 elbmi tamogat6ssal.
Az egy projekthez jgenybe vett Osszes tamogat6s - f0ggeflen|l att6t, hogy annak finanszifozdsa uni6s,
o,"zagos, rcgionelis vagy hetyi fordsb6t tdrt6nik - t6mogatesi intenzit6sa vagy dsszege nem haladhatja
meg az i.enyad6 uni6s iillami tdmogatasi szab.ilyokban meghatdrozott temogatasi intenziiast vagy
tAmogaEsi dsszeget.

A kock6zatfinanszlrozasi t6mogat6s, az

indu16 v6lalkozesnak nyijtott temogatds 6s a csek6ly dsszegr]
lamogates, amennyiben azonosithat6 etszamothat6 koltsegekkel nem rendetkezik, bdrmely egy6b,
azonosithatd elszemolhat6 kdltsegekkel fendetkez6 dltami tdmogat6ssal hatmozhat6. Az azonosithat6
elszemolhat6 kdltsegekker nem renderkez6 tamogatas a csoportmentessegi renderetekben 6s az Eur6pai
Bizotts6g j6vahagy6 haterozatAban meghat6rczott tegmagasabb tetjes t6mogat6si intenzjtasjg vagy
tdmogatasi iisszegig barmiryen mas, azonosithat6 ersziimorhat6 kdrtsegekker nem renderkez6 dlarni
t6mogatassal halmozhat6.

5.9.1. A felhivas keret6ben nyujtott egyes temogatasi kateg6riakra
vonatkoz6 egyedi szab6lyok
A csek'ly iisszegt talmogatas kateg6tia atkalmazesa e6et6n az alebbi sz'veg alkalmazasa kablez6:
A csekdly osszeg( tAmogatAsra vonatkoz6 r6sztetes szabalyokat az E]MSZ 1O7.6s 108. cikk6nek a
csek6ly 6sszeg[i (de minimis) t6mogatdsokra val6 alkalmazasedj sz6l6, 2013. december 1B_i
140712013/EU bizofts6gi rendelet (HL L 352,2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020 ptagtamozesi jd6szakra
rendelt forresok felhasznalSsdra vonaikoz6. uni6s versenyjogi 6rtelemben vett ellami temogatiisi
szabdlyokr6l szol6 25512014. (X.10.) Korm. rendelet 100.S, vatamint az eur6pai uni6s verse;yjogi
6delemben vett iirrami tdmogatasokkar kapcsoratos erj6resr6r 6s a regionaris tilmogatesi t6rk6pdr sz6r6
37 1201 1. (lll. 22.) Ko"m. rendetet szabatyozza.
Az egy 6s ugyanazon viillalkozesnak min6su16 va atkozasok reszere az 1407l2a.F,Eu bizottsdgi
rendelet
hat6lya ale tadoz6, Magyarorszegon odait6lt csekety dsszeg temogatas
alcim
vonatkoz6s6ban
a
{ezen

tov6bbiakban: t6mogatas) bfutt6 t6mogatesbrtalma nem hatadhatja meg a 2OO OOO eur6nak, kozLiti
kereskedermi arufuvarcz6st e enszorgiirtatas fejeben v6gz6, egy 6s ugyanazon v5lalKozasnak
min6s0r6
verlalkozdsok eset6n a 100 000 eur6nak megferer6 forintdsszeget, figyerembe veve az 1407r2013rErJ
bjzotts6gi rendelet 3. cikk (8) 6s (9) bekezd6set.
A t6mogatas a csek6ry dsszegr:i kdzszorgartatiisi temogatassar a 36ar2a12/Eu bizotts6gi renderetben
meghatdrozott fels6 hatSrig halmozhat6. A temogakts mas csek6ly 6sszeg0 Emogatesokr6j
sz6l6
rendeleteknek megferer6en nyfjtott csekery dsszeg( temogat6ssar a fent meghatdrozott fers6 ha€rig
halmozhai6.
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A t6mogates nem harmozhat6 azonos erszamorhat6 kdrtsegek vagy azonos kock6zatfinanszirozesi c6rLi
int6zkedes vonatkoziisAban nyUjtott ellami t6mogat6ssal, ha az fgy hatmozott dsszeg meghatadna a
csoportmentess6gi rendeletekben vagy az Eur6pai Bizotts6g j6vdhagy6 hat6rozatdban meghat6rozott
legmagasabb temogatasi intenziust vagy dsszeget.

A kedvezmdnyezettnek az 1407120131EU bizottsdgi rendelet 5. cikk (1) bekezd6se figyerembeveter6vel az ott meghatdrczott feltdtelek teljesites6nek megdllapites6ra alkalmas m6don - nyilatkoznia kell a r6sz6re
a tafirogatas odait6l6s6rek evdben es az azt megeti5z6 k6t penz0gyi 6vben nyijtott csekely dsszegit
t6mogatAsok tSmogatastartalm616l.

6. CSATOLANDO MELLEKLETEK LISTAJA
6.'1.1.A helyi tamogatAsi k6relem elk6szitese so16n csatoland6 mell6kletek
list6ja
A helyit6mogatAs' kerelem elk6szttesekor a kOvetkez6 mell6kleteket szoks6ge6 csatolni:

l.Tamogatesi k6relem adaitap
3. Megalapoz6 dokumentum es mell6ktere

4. Egyuttmiikdd6si

szend6knyitatkozat (hazai

6s nemzetkozi egyuttmokod6st temogat6

felhtves

eseten)

Az lH-hoz v6gs5 ellen6rz6sre benyrljtand6 tamogat6si k6relemhez
csatoland6 mell6kletek list6ja
6.1 .2.

Az lH-hoz v6gs6 ellen6z6sre benyujtand6 t5mogatesi k6relemhez

a

k6uelkez6 me 6kleteket

sz0kseges csatolni:

1. Jelen felhivds 6.1.1 pontj6ban felsorolt dokumentumok
Felhivjuk figyelm6t, hogy a felsorolt me 6kteteketa hetyit6mogatdsi k6retem etk6szit6sekor kelLcsatotnil A
temogatest igenyl6 adatail ratlarmaz6 Nyirakozai c. dokumentum p6ldanyat pedig a temogat6si k6rerem
lH-hoz tcjd6n6 benynjGsa, vdglegesitese 6s tezeresa uten az elektronikus kitdlt6 program fogja genefalni,
igy az a helyi umogatesi kererem csatoland6 mell6kletei kdzott nern kerult fersorolasra. A Nyilatkozat
alalras6t 6s elkuld6set, tovebb6 t6rnogatesi k6retmek benyljtasanak 6s elbi16ldsanak folyamat6t az AuHF
tartalmazza.

6.2. A tiimogat6i okirathoz csatoland6 mell6kletek list6ia
Felhivjuk figyelm6t, hogy a felsorolt me ekleteket a tamogat6i okirat megkot6se sor6n csatolni szlksegesi

1. a kedvezmenyezeft

nev6ben aleir6 szemely vagy szemelyek _ a k6lts6gvet6si szerv, a helyi
dnkorm6nyzat, a kisebbs6gi dnkormanyzat, az egyhazi jogi szem6ly, a fets6oktatasi int6zm6ny, a

2.

kozalapitu6ny 6s az allam kizar6tago6 tulajdon6ban l6v6 gazdasagj tercasag kiv6tet6vet _ p6nztgyi
int6zm6ny dltal igazolt, 0gyv6d 6ttal ellenjegyzett vagy kdzjegyzd 6ttat hitelesitett aldifas mint6jdt,
a kedvezmenyezett - a kdlts6gvet6si szerv, a helyi dnkormdnyzat, a nemzetisegi dnkorm6nyzat, az

egyhdzi jogi szem6ly, a fels6oktatesi int6zm6ny, a kdzaiapitvdny 6s az allam kiziir6tagos
tulajdonaban l6v6 gazdasAgi tArsaseg kivetetevel - alapit6 (letesit6) okiratdt vagy jogszabetyban
meghatdrozott nyilvdntartasba v6tel6t igazot6 okiratat.

3.
4.

Nyilatkozat finanszirczAsi m6d vehsztase16t.
Sajdt forr6s .endelkezesfe 6lldsat igazot6 tdmogatast ig6nyt5i nyilatkozat(ok)
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6.3. Az els6 kifizet6si k6relemhez csatoland6 mell6kletek list6ja
Jelen Felhfvds szemponleb6l nem relevdns.

7. TOVABBIINFORMACIoK
T6j6koztatjuk a tisztelt tdmogatfst ig6nyl6t, hogy a hetyi temogat6si kerehek eibfret6sa sordn a temogatast

ig6nyl6vel kapcsolatos,

a ktizhiteles adatb6zisokban el6ftet6 adatok vagy azok egy €sze az etjii€si

rendelet hatalya ald tartoz6 szervezetek dltal felhasznelasra ker0lnek.

A ZEGIKON Helyi Akci6csoport fe.ntartja a jogot, hogy jeled helyi felhtvest a jogszabavi kdmyezet
alakulSsenak megfelel6en indokolt esetben m6dositsa, illetve jogszab6tyban meghaterczott esetben
felfilggessze, vagy lezdrja, amelyr6l a ZEGIKON Helyi Akci6csoport indoktiissal ellAtott kdzlem6nvt tesz
kdzz6 a www.zeqikon.hu oldalon.

Felhivjuk a tisztelt t6mogatest igenyl6k figyelm6t, hogy az AUHF a www.zegikon.hu hontapon taElhat6 6s
altalenos tiij6koztatist nyujt az alabbiakr6t:

1.

Az Utmutat6 c6lja, hablya

2. Kiz6r6 okok listaja
3. A tdmogat6si k6relmek

beny{jtasanak 6s elblrAEsanak m6dja

3.1 A heiyitAmogat6si kdrelmek benyujtesenak 6s elbir6tiisdnak m6dja _ helyi kivehsztes
3.2 A t6mogatasi k6retmek benyljEsanak 6s etbiral6sdnak m6dja _ v6gs6

4.
5.
6.
7.
8.

L

e en6z6s

Tdjekoztatas kifog6s benyljtisanak lehet6s6ge6t
Taj6koztat6 a tdmogat6i oki.at megkdt6s6.6l

A biztosit6knynjt6si kotelezettsegre vonatkoz6 tdj6koztat6
A fejleszt6ssel 6rintett ingatlanra vonatkoz6 fettetelek

T6j6koztat6s a pfojektek megval6sitdser6l, finanszirozasar6l, es el6rehaladasanak k6vet6s6r6l

A kdzbeszerz6si kdtelezetts6gre vonatkoz6 tdj6koztat6

10. Taj€kodatesra 6s nyilvanossagra vonatkoz6 kdtelezetts6gek

11. Afelhtvessal, a pfojektkivdlasztasi etjArdssal 6s a projektmegvat6sftassal kapcsolatos legfontosabb
jogszabdlyok

12. A kdrnyezetvedelmi, es6lyegyenlijsegi

6s a n6k 6s f6rfiak egyenl6s6g6t biztosit6 kdvetetm6nyek

K6fUk, hogy a tdmogaHsi kerelmet az rltmutat6k figyelembevAet6vet k6szits6k et!

S. A FELH1VAS SZAKMAI MELLEKLETEI
Fogalomjegyzek
o) A felhivdshoz kapcsol6d6 m6dszertani Uttmutat6k
helyitemogat6si k6relem adatlap kitdltesi ftmubt6
megalapoz6 dokumentum seg6dlet
c) Csatoland6 mell6kletek

.
.

.
.

t6mogai6i okirat sablon
kommunik6ci6s csomagok keret6ben ebzamolhat6 kdlts6gek fels6 korletai

Zalaegerszeg, 2019. februdr 04.

Zrl.l eMl ltotdrt

Josr

rx

_5.

',oo

Kdzhasznt EgyesUlet
8900 Zalaegrszeg
Kossulh u, a7-51.
Ad6szem: 1 8966242-1 -20

C"
Helyi akci6cso

Munkaszervezet vezetd
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Seg6dlet a Megalapoz6 dokumentum elk6szit6s6hez
A Teroletfejlesztesi Operatlv Program keret6ben megval6sttand6

fOP-7

.1 .1

-16-H-O224 k6dszil

mU

feileszteshez

M6dszedani bevezet6
Jelen dokumentum a Teruletfejleszt6si Opefatlv Program kercteben megval6s{tand6 ZEGIKON HKFS 4-

es szSm! beavatkoz6si teriiletek6nt megielttlt a ,,Civil egyiittmiikdd6s er6sit6se 6s a fiatalok
megtadasiit c6lz6 programok 6s kezdem6nyez6sek tdmogatSsa', cim[ (HKFS 6.1.4 ,,Civil
egyiittmiikdd6s er6sit6se 6s a fiatalok megtartiis6t c6lz6 programok 6€ kezdem6nyez6sek
€mogatasa") projekt kidolgozSsa soriin elkeszitend6 megalapoz6 dokumentum (tovabbiakbani MD)
tartalmara vonatkoz6 alapvetd, altalanos elvaresokat, javasolt szempontokat foglalja dssze.

A megval6sithat6s6gi tanulmenyc6lja:

-

rclev6ns inform6ci6t ny[jt a projekt megalapozotts6gdrdl, a finanszirozas es a megval6sithat6s6g
elemei16l, a prcjektmegval6sitds so16n felmeru16 kock6zatok16l;
a megalapozott ddnt6shozatal 6dek€ben informaci6t hordoz a HACS szamara a projekt szakmai

6rtekelesehez, annak megft6l6s6hez, hogy a projekt val6s problema megoldesat c6Jozza,
jlleszkedik a relevens HKFS celjaihoz, optim6lis m0szaki 6s szakmai tartalommal bir, tersadalmi
hasznai jogoss6 leszik a tamogat6st, penzugyileg v6giggondott 66 a temogatasi szabatyoknak
megfelel.

Felhiviuk a figyelmet, hogy az MD a proiekt szakmai 6rt6kel6s6nek egyik legfontosabb etemet

Az MD-ben tett

megallapii6sokat k6rjUk minden esetben logikusan indokotni, amennyiben tehet

dokumentumokkal elem26sekkel alat6masztani.

Formai kiivetelm6nyek
A cimoldalon keiLlk feltuntetni a ,,1\,/egalapoz6 dokumentum" cimet, alatia az [rD-vel 6rintett projekt cim6i:
ZEGIKON HKFS 4-es sz6m{ beavatkoz6si teriiletek6nt megjeliilt az Civil egyiittmikttd6s er6sit6se
6s a fiatalok megta.teset c6lz6 programok 6s kczdemdnyez6sek t6mogatiisa. A cimoldalt az egyes

fejezetek

6s

mell6kleteinek oldalszemait pontosan mutat6 tartatomjegyz6k kovesse.

Az

MD

tdrzsdokumentuma a projekt megval6sithat6s6gdnak 6rt6kel6s6hez szokseges t6nyegi infomdci6kat
(t6nyeket, teNez6si adatokat 6s azokat kdzvetlenul alatemaszt6 indokldsokat) tartatmazza. Az egyes
fejezeteket kiegeszit6, kev6sb6 l6nyeges informaci6k (felhaszndlt doku mentu mok jegyz6ke, helyszin fajzok,
fenyk6pek 6s ebrak, egyeb muszaki dokumentumok, egyeb adminisztrat'v dokumentumok stb.) a MD
so6zemozott 6s oldalsz6mozott mell6kieteibe ker0lienek.

Javaslat a megalapoz5 dokumentum lartalm6ra, szerkezeldre vonatkoz6an
K6rjuk, hogy az IMD elk6szit6se soren tdrekedjen az 6tl6thabsegra, 6s ara, hogy az MD teiiedetme ne
haladja meg a 20 oldalt (az MD mell6kleteinek oldalsz6ma ezen feliit 6rtetmezend6)!
Az lvlD tartalmanak val6s adatokon kell alapulnial A javasolt szempontok k6zul minden esetben a prcjekt
szemponqeb6l relev6ns r6szeket k6rjUk kifejtenil

Figyelem!
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K6fjuk, hogy az IMD elkeszit6se soren a Tematikdban foglalt szefkezetet kdvesse, es Ugyeljen arra, hogy
az MD minden olyan informiicidt tartalmazzon, amia Tematika egyes fejezeteialatt kifejtend6 szernpontkent
feisoroldsG kerult. Amennyiben az lvtD-ben nem kerui kifejt6sre a Tematikaban meghat6rozott vatamely
fejezet, fejezetr6sz, illetve annakelvart informdci6tartalma, Ugy az l\4D megfelel6 r6sz6ben keiUk ismertetni
az elt6f6s szakmailag aletemasztott indoklasSt fplr a Tenatikeban megjet'tt szempont az adott prcjekt
eset6ben nem relevans, ennek oka...)_ A Tematika nem halerczza meg, hogy az egyes fejezetek atatt
megjeldlt elvArast, szempontot milyen r6szletezeftseggel sz0kseges kifejteni, nityen r6szszempontok 6s
toviibbi szempontok figyelembev6tele indokott_ Az l\rD a Tematikaban megjetdlt szempontokon klvuli,
iov6bbi informaci6kkal kieoeszithet6.

1.

A projekt bemutat6sa (hattere, indokolts6ga)

1.1.

2.
3.

A m(ktid6si k6rnyezet bemutatasa

I\,lutassa be a projekt szerep6t a vdros k6zdss6gi 6let6ben.

I\/utassa be, hogy az elmtit 2-3 6vben milyen rendezv6nyeket, programokai vai6sitottak meg:

Meg-

val6slt{s
6ve

1.2.

A proieK
tev6kenys6g€inek
tartalma vazlalosan

A proiekt

6rteke
(Ft, bruft6)

I\rutassa be

T

.

2.
3.
3.

A

Jelen projekttel
va16 atfed6s
ismertet6se
(tev6kenys6g
szinten)

Probl6mak, sziiks6gletek bemutalasa

a civil egyiittmikiid6a er6sit6se attal ny0jtoit

probl6makat, szilks69leteketl

2.

A projekt
finanszirozasi
forrasa (temogatas
eset6n k6dszim
megjel6l€ssel)

szotg.iltatas szinij6n megjeten6

poekt c6ljai, illeszked6se

Melyek a projekt etfog6 6s specifikus c6lai, elvArt ercdmenyei (szamszer(, min6s6get m6r6 mutat6kat

ls alkalmazzon). Kifejezetten mutassa be a fejleszt6s hogyan j6rut hozze a HKFS

c6ljainak

megval6sul6sehoz, a felhiv6sban meghat6rozott c6lokhoz.
l\,,lutassa be a p.ojekt celcsoport-specifikus k6zoss6gfejleszt6si ha6sait.
Mutassa be a projekt kapcsolddas6t mes projektekhez fejteszt6sekhez. Amenny,ben rerevans.

A proiekt tartalma. megvalosithat6sega
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1.

2.

Tervezett tev6kenys6gek reszbtes bemutatdsa.

lsmertesse a megval6sitand6 tev6kenysegek dn6ll6an t6mogathat6 6s dn6ll6an nem t6mogathat6,
v6laszthat6 tevekenys6gek szerinti bont6sdtl

3.

K6rjuk, ismertesse az alkalmazni kivent m0szaki-szakmai megoldesokat 6s azok kdltsegvonzate(
kdltseghat6konysdgdt.

4. A

beszerezni kiv6nt eszkoztipusok ismertet6se, indokl6sa, hozzdrendelese kdzdsseqi

tevekenysegekhez, megoldand6 probl6mdkhoz.

5.
6.
4.
1.

Partnerseg bemutat6sa: ismertesse a helyi kdzdss6gfejlesztesben val6 aktiv reszvetel6t.
Mutassa be a projekt megval6sltas sor6n alkalmazott innovativ elemeket, m6dszereket.

Kockezatok bemuhtasa
l\4ilyen kock6zati t6nyez6k veszelyeztethetik

a

prcjekt megval6suEset, milyen bekdvetkez6si

val6sziniiseggel rendelkeznek, 6s miryen hatdst gyakorolhatnak a projektre? K6rjuk, mutassa be a
kockSzati tenyez6k m6rs6kl6s6re tetuezett int6zked6seket is.

5.
1.
2.

Fennta hal6sAg szempontjai
Mutassa be, hogy a civil egyottm0kddesek fenntartdsat milyen foftisb6l klvenja biztositani, illetve
azokra vonatkoz6an milyen anyagi fedezeftel rendelkezik.
Ert6kelje r6viden a projektered menyek fen niarthat6sdgdnak szempontjait, kit6rve a p6nzIgyi, szakmai,
kdrnyezeti fenntarthat6siigaa.
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