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A helyi felhivds cime:
Egyedi min6s6get k6pviset6, hagyom6nyteremtd, i nnovativ, sz6tes
tdmegeket vonz6 fesztivill-,6s rendezv6nyki netat kiatakftesa
A helyi felhiv6s k6dszdma:
TOP-7.1.1-16-H-022-5

Magyarorsziig Kormeny6nak felhivdsa a Zalaegerszeg ter0let6n szekhellyel
rendetkez6 gazdasagi
szervezetek' civir szervezetek, kdzszfe', k6rts6gvet6.i S'erv/kdzc6rt sze'ezet, 6nkormanyzat,
rcsz6re olyan, csak zalaegerszegfe je emz6 kulturelis, kdzdssegi program, fesztival l6trehoz6sa
erdekeben, amely
meghatdroz6 arculattat megkuldnbdzteti a programot ba.mely hetyi vagy
mds vdfosbeli rendezv6nyt6l.

A

Kormeny a Partners6gi ft4eg6llapod6sban c6lul tr:izte ki a tdfsadalmi egyttm0kddes
er6sit6s6t 6s a
szegenyseg, valamint a hetr6nyos megk0ldnboztet6s e eni kUzdelmet. A c6t
el6r6s6t a Kormany gazdas6gi

szeryezetek,

civil sze.vezetek, kdzszf6ra, kdlts6gvetesi szerv/kdzcelu szeryezet,

egyUttmijkddes6vel teNezi megvat6sftanijelen Fethivesban foglatt felt6telek
ment6n.

onkormdnvzat

Az egyuttmilkddds keret6ben a Kormdny vellatja, hogy:

.

a helyi felhtvas felt6telejnek megfelel6 prcjekteket a projektre megit6tt a t6mogat6s minimun
5.000 000 Ft. ' a tenogates maximum dsszege 60 0oo ooo forint kdzotti vissza
nem

'sszege tdmogatasban reszesiti
t6ritend6
a rendelkezesre 6lt6 forras erejeig;

'

a tamogatasi er6regger kapcsoratos fert6tereknek megferer6 tdmogatott projekteknek
a megit6rt
tamogates elszdmothat6 kdtts6gei legfeljebb az et6leg maxin^tis meft,ke
nind sz6zat6kban, mind
mi i6 forintban 10o o/o-anak megferer6, maximum 60 mili6 Ft .sszegir t6mogat6si
er6reget biztosit;

A tdmoga6sj k6relmet benytjt6 szervezetek az egyuttm0kdd6s kereteben vdllaljekl, hogyi

.
.

projektjuk megval6sitdsevat hozzejeruhak az egyedi min6s6get kepviset6, hagyomanyteremtd,
innovatlv, sz6res tdmegeket vonz6 fesztiv6r- 6s rendezveny kfn6rat kiarakit6sa c6ij6nak er6r6sehez;
a kapott temogat6son fetait dner6b6t finanszirozzdk a oroiektet.

I A Emogstdsi kererem
benvijtasara es megvar6siEsara szamos egy6b reheiel vonatkozhat. Kednk, ianuhenyoza ar eaket
a

Felhivas

tovabbrieiezererhen!

t

Tartalomjegyz6k

.

''

'

.

''

'

. .

''''

' - . .

'

'

, ,

'''''

' .

''

'

. .

'

'

,

''

' -

''

'

1 1

3-7.3. Egy6niszintr:] adatgyiijt6s ESZA foffesb6t megvat6su16 fethivdsok eseten

4.

A helyi temogat6si keretmek benyUjtdsenak felt6tetei.....

.......................................... 18
3

5.7. Az elszdmolhat6 kotts6gek m6rt6k6re, iltetve arenydra vonatkoz6 etv6rasok
5.8. Nem elsz6molhat6 k6lts6gek k6.e

.............

..... ..........34

......................._.........................34

5.9. Az ellami t6mogatesokra vonatkoz6 rendelkezesek....._............_.............................................._.......
35

5.9.1. A felhiv6s keret6ben nyujtoit egyes t6mogaHsi kateg6ridkra vonatkoz6 egyedi szabalyok.........35
Csatoland6 mellektetek listaja

6.

6.'1.1.

...................

...............36

A helyi tamogatasi kerelem etk6szft6se sor6n csatoland6 mell6kletek jistiaja.........................36
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ristdia

A helyi felhivas etvelaszthataflan r6sze a TOp CLLD Altatinos titmutat6 a Helyi Felhtuasokhoz
c.
dokumentum (a tovebbiakbanl AUHF), ametynek halilyos ve.zi6la megklethad a www.zeqikon.hu
honlapien.

A helyi felhiv6s, az A0HF, a p6nziigyi Etszimotasi Utmutat6 6s kapcsot6d6 me gktetei (p6nziigyi
6sszesit6k), szakmai mel6kretek 6s a helyi temogatasi k6rerem adaflap egyiiftesen tartarmazzek
a
helyi t6mogatasi k6relem elk6szit6s6hez sziiks6gea itsszes feltdtelt,
Amennyiben ieren heryi ferhivasban fogrartak varamery fejezet tekintet6ben ert6rnek az AoHF-ban
vagy a P6nziigyi Ebzemorasi utmutat6ban megfogarmazott artaEnos cr6ir6soK6r, akkor a ieren
dokumentumban szab{lyozottak az i.anyad6k.
Felhivjuk a tisztelt temogatast ig6nyt6k figyelmet, hogy az AUHF 6s a p6nzugyi Elsz6mot6si Uimutat6
eseten az ir6nylt6 hat6seg, a helyj felhivds, a hetyi temogatdsi keelem adatap, tovdbba ezek
dolementumai eset6n a HACS a vAltoztatas jog6t fenntadja, ez6rt k6rjuk, hogy kdvess6k figyetemmel
a
ZEGIKON Helyi Akci6csoport wwwzeqikon.hu cim{l hontapjdn megjelen6 kdztem6nyeketl

1. A TERVEZETT FEJLESZTESEK HATTERE
1

.1

.

A felhiv5s indokolts6ga 6s c6lja

Zalaegerszeg vero66ban 2016. m6jus 25-6n alakult a ZEGIKON Helyi K6zdss6g, rnelynek
c6lja, hogy egy

elhetdbb varos kiarakltesa 6rdekeben temogassa zalaegerszeg kurtureris kdzeg6nek, identitas6nak

fejleszt6s6t. Az akci6csoport mukddesi teruiete zalaegerszeg kdzigazgat6si tefrrete, ceJcsoponla
a varos
59 275 f6s lakoss6ga.
Jelen felhivas a Teruref 6s Terepur6sfejreszt6si operativ pfogram 7. priofitds6hoz kapcsor6dik,
amerynek
6tfog6 c6lja kis6rreti jerlegger, integ€rt 6s programarap0 fejreszt6sek megval6sitasa varosi szjnten
a heryi
koz0ss6gek feszv6terenek 6s tudatoss6ganak fokozasa, a helyi tarsadalmak megujit6sa valaminta
helyi6s
kdzdss6gi alap, gazdasag fejlesztese 6rdek6ben.
E c6l eler6s6nek a ToP 7. p.roritasdhoz kapcsor6d6 eszkdze a v6rosok kurtuf6ris 66 koz6ss6gi
6ret6nek

megujltasa, kdzijssegi arapt gazdasagfejreszt6si m6dsze(anok kiarak'tesa 6s erterjesztese a heryi
lakossdg, cjvil szervezetek, valhlkoz6sok 6s dnko.miinyzatok egy0ttm(k6d6s6vel, iltetve
kezdemenyez6sere k6szu16 integfert, kozdssegfejreszt6st 6s heryi iden{tastudatot eriisegit6,
ers6dregesen
kufurelis 6s kdz0ss6gi tadalml, a hetyi kozdsseg fejleszt6sdt t6mogat6 strat6giak menten.

A strategiek, ametyek egy, a v6ros teruteten kije{dtt dsszefugg6 akci6teruletre keszutnek,6s a

helyi
fejleszt6si programok alapjetjetentik, egyszerre 6s d6szehangoltan k6pesek aTOp ERFA6s
ESZAfor16sait
haszndlni A beavatkoz6sok eredm6nyek6nt partnersegben teruezett, integ16rt, [jszer0 6s innovativ heryi
fejieszt6sek val6surnak meg, amelyek a heryi k6zdss6gek meger6sit6s6n keresztul hozz6jarurnak
a tefuret
n6pess6gmegtad6 k6pess6g6hez. A strat6giai szintu egyarttm0k6d6s ef6s6d6sever c6r tovdbbe
a rreryi clv;l
szektor aktivit6s6nak es ismedseg6nek ndvel6se is.
Ennek 6rdek6ben elk6szut a ZEGIKON Helyi Kdzdssdgi Fejlesztesi Strat6gja, melyben
kdzpontj szerepet
szantak a padners6gi bevon6snak.

A St*t6gia atfog6 c6lja Zalaegerszeg kulturdtis kdzegenek, ideniitdsdnak fejtesztese, egy 6thet6bb
v6ros
kialaklt6sa 6fdek6ben. Ennek et6r6s6t ket etfog6 e6ttemogatja, Ugymint

.
'

rendezvenyek, akci6k infrastruktu|"6lis alapjainak meger6slt6se',
,,Kutturaris eletet, kdzdssdgi kapcsolatok e6slt6s6t szolg6r6 progfamok, innovativ kezdem6nve26sek
"Kozdss6gi

megval6sitdsa'

A ZEGIKON HKFS 5. beavatkoza$i teriitetk6nt az ,,Egyedi min6s6got k6pviset6, hagyomenyteremtd,

innovativ, sz6les tdmegeker vonz6 fesztivar 6s rendezv6ny kinarat kiarakitesat,, hat5rozta meg az
al6bbi indoklas alapjen,

A strat6giiiban specifikus c6tk6nt jetenik meg a kultur6tis, kdzdss6gi programok, hienyp6fl6 innovativ
kezdem6nyez6sek megval6s:tesa, melynek kefeteben az esem6nyek vdltoz6 kin6iattal,
es
hagyomanyteremt6 c6rrar szervezend6k, merynek soran a turisztikai potenci6r kiaknSz6sa, tovabbi
heryi
6rt6kek bemutatasa is c6l. A vdros kiemelt feladatenak tekinti a fiatalok Zalaegerszegen tartasat
vagy
hazacsebltasAt. Ennek 6rdek6ben kUldnbdz6 c6lzott akci6k szervez6se szUks6ges.

A strat6gia celjainak vard megfereres 6rterm6ben ervdres, hogy a tervezett rendezv6ny retrehozdsdval
megval6suljon egy olyan nemzetivagy ak6r nemzetk6zi szintii attrakci6, ami [j cetcsoportokat
is megnyer
es csdkkenti a turizmus koncentr6ltsdgat. A program keret6ben megval6su16 Uj rendezv6nyek
tamogathatj6k a Helyi Es6lyegyent6s6gi program azon c6lkit(zes6t, hogy megvat6sulhassanak
speci6lisan
az id6sek szdma|a szervezett esem6nyek, figyelemfelkelt6 6s prevenci6s progfamok.

El6nyben reszesitend6k azok a paojektek, amelyek 6pitenek a varos arculata|a, megl6v6
er6ss6geire,
kultu€lis 6fdks6g6re, a veros egyedis6g6t hangsityozz6k, hagyomenyteremt6 c6llal inournaK.

Olyan Ujszer( kezdemenyezesek temoga€sa a c6l, amelyek orszagos vagy t6rs6gi szinten egyedUl6ll6ak,
amelyek Zalaegerszeg image-6hez pozotivan jerulnak hozzd 6s a jdvdbeni folytahs komoly potencialt
rejt
magaDan.

Elv6r6s, hogy a progEmok hetrenyos helyzetuek, fogyatekkal 6l6k sz6m6ra is el6rhet6ek legyenek.

1.2. A rendelkezesre

6116

forr6s

A felhiv6s meghkdetesekor a tamogatdsra rendelkez6sre el16 tervezeft keretdsszeg 84,5 millj6 Ft.

Jelen felhlv6s foffSsat az Eur6pai szociiilis Alap 6s Magyarorsz6g kdlts6gvet6se tdrsfinanszfrozesban
biztositja.
A tamogatott tamogatasi k6relmek vdrhat6 sziima: 2-3 db.

1

.3.

A temogaias hattere

Jelen felhivast a ZEGIKON Helyi Kdzdss6gi Fejlesztesi strategia 2016-2020 keret6ben a zEGlKoN Helyi
Akci6csoport hirdeti meg a 'IOP-7.1.1J16-2016-OOO22 szem{, a HACS es a RFp tH kozott tetrejott
EgyUttmiikddesi Megdltapodds atapjAn.

2. UGYFELSZOLGALATOK ELERHET6SEGE
Ha tov6bbi inform6ci6kra van sz0ks6ge, forduljon bizalommal
Ugyf6lszolg6lathoz a 06-92-310-384 tetefonsz6mon, ahot h6tf6t6t
p6nteken 8,00 -t6l 12,00 6r5ig fogadjak hivasel

Szemelyes 0gyfebzoigalatot h6tf6t6t szerdEig

8.OO

-

t2.OO

'i|aig

a

ZEGIKON helyi akci6csoport
csiitiirtdktg 9,00 _ t6t 1S.OO 6reig,

biztosttunk.

K6rjiik, kovesse figyelemmel a felhivdssat kapcsolatos k{izlem6nyeket a ZEGIKON Helyi Akci6csoport
honlapjen (wwwzegikon.hu), ahota HACS ngyfelszolgalat elektronikus el6rhet6s6geit is megtatethatja!
A be6rkezette-mailekreegy munkanapon belitl vetaszolunk.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVARASOK
Kerjok, hogy a iemogatdsi k€rclem dsszeellit6sa soren vegye figyetembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniUk kUldndsen a kdvetkez6knek:

3.1. A projekt keret6ben
3.'1 .1 .

megval6sitand6 iev6kenys6gek

On6ll6an trimogathat6 tev6kenys6gek

Afelhfv6s kefet6ben az a16bbi tev6kenys69ektemogathat6ak dnelloan:
0ndll6 vonzer6k6nt megjelenni k6pes fesztiviilok 6s rendezveny sorozatok megval6sitesa:

a)

Helyi identit6st, lokSlpatriotizmust er6sit6, €rs6gi sajebssiigokat atkarot6, hagyomdnytefemt6
fesztiv6lok, rendezvenysorozatok szervezese (pl. zenei programok, koncertek, hagyomeny6rzd
programok, tematikus konferenciek, kiellitesok, tanchaz, szakmai programok, stb.)

b) Tersadalmi- 6s szervezeti egyitttmiikdd6sen atapul6 sport- 6s/vagy eg6szsegmeg6rz6
programok szeryez6se (eg6szs6gnap, sportnap, prevenci6s foglalkozdsok, tematikus
sportversenyek, vet6lked6k, sportobst 6s eg6szs6ges 6tetm6dot tamogat6 informativ
programok, stb.)

c)

3.1 .2.

Gasztrondmiai hagyom6nyok 6zese es/vagy innovativ, hagyom6nyteremt6 gasztrckulturalis
prog€mok szervez6se (gasztron6miaj bemutat6k, f6z6versenyek, heiyi 6s tajjetegij 6telek
nepszeriisitese, tematikus programok, stb.)

On6ll6an nem t6mogathat6 tev6kenys6gek:

A felhives kefeteben az aldbbi tevekenysegek dn6ll6an nem tdmogathatdak:

K'telezi5en megval6sitand6, 0n5l16an nem t6mogathat6
tev6kenys6gek:
3.1 .2.1.

a) NyiMenossag biztositesa az AUHF 10. fejezete atapjen;
b) POektmenedzsment;
c) Horizont6lis 6zempontok;

3.1.2.2. Y 6laszthat6, 6nall6an nem t5mogathat6 tev6kenys6gek:
a) A 3.1.1 pontban meghat6rozott tev6kenysegekhez kapcsol6d6 eszkOzbeszetzes,
b) Kdzbeszerz6si elldrasok lefolytat6sa

c)

P

-

amennyiben relevensl

rojekt-eJ6k6szit6s, teryez6s;

3.2. A tamogathat6 tev6kenys6gek Sllami t6mogat6si szemponti
besorolesa

A feihlv6s keret6ben tamogathat6 tev6kenys'gek a 2014-2020 programoz6si idoszakra rendert for.iisok
felhaszndEsara vonatkoz6 uni6s versenyjogi ertelemben veft ellami t6mogat6si
szabatyokr6t sz6ld
255/2014. (X. 10.) Korm. rendetet atapjdn kdzdss6gi versenyjogi szempontb6i az aldbbi jogcimeken,
a

kdvetkez6 tamogat6si kategori6kra vonatkozd el6irdsok alapjdn val6sfthat6k meg:
T6mogathatd tev6kenyseg

Tdmogatds jogcime

25512014.

3.1.1. Pont szerinti dnalban
tAmogathat6 tev6kenysegek

Tdmogat6si kategdria

(X. 10.) Korm.

rendelet 4 S 15. helyi kdzdssdg
szeryezezes a helyj tujleszt6si

Csek6ly dsszegii tdmogat6s

strat6giShoz kapcsol6dva

3.1.2. Pont szerinti

6ndll6an

nem
t6mogathat6
tev6kenysegek kiveve
projeKel6keszites

Projekt

el6k6szit6s6vel
felmeriil6

kapcsolatosan
k6lts6gek

255t2014.

(X. 10.) Korm.

rendelet 4 5 15.

255120|4.

(X.

lgazodik a

f6tev6kenys6g

tSmogatesi kateg6riSjahoz

'10.)

Korm.

rendelet 4 5 15.

Csek6ly dsszeg0 tdmogaHs

3.3. Nem tamogathat6 tevekenysegek
A

felhivAs kereieben

a

3.1.1.

-

3.1.2. pontokban meghat6rozott tev6kenysegeken tUtmenoen m6s

tev6kenys6g nem t6mogathat6, klil6n6s tekintettel az aldbbi tevekenysegekre:

a)

,
-

TOP al6bbi konstrukci6i keret6ben tamogatest nyert fejteszt6sek:

TOP-1.2.1-15
roP-1.2..1-16

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

-loP-2.1.2-16
TOP4.3.1-15

-

TOP-4.3.1-16
TOP-5.2..1-15
TOP-5.2.1-16
TOP-s.3.1-16

IOP-5.3.2-17
TOP_6.1.4_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

-

TOP-6.7.1,f5
TOP-6.7.1-16

-

TOP-6.9.1-15
TOP-6.9.1-16

roP-6.9.2-16

b)

egyes 6gazati operativ programok 6ltal a kdzdss6g es kultr.lra, valamint a turisztika terubten
t6mogatott fejleszt6sek;

c)

sz6lEshelyfejle6zt6s;

d)

kufturelis itrdks6g kizdr6lag Sllagmeg6vast c6tz6 megLijit6sa;

_^)

valEsi helyszin megUjitesa kiz6r6lag vatEsi c6lu hasznosftdsra;
bkesc6lra szolgeb bk6epubtek megujit6sa;

0

helyi kdzdss6g szem6ra nem eErhet6 infrastruktuG fejlesztese;
olyan ingatlanok fejlesztese vagy programok, amelyek a strategiaban megjeldlt cetcsoponoK
szemara nem lebgathat6ak vagy csak egyes csoportok szam6ra hozz6f6fiet6k;

s)
n)

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

kdzszf6ra funkci6kat ell6t6 epulet 6pltese, funkci6jdban t6rten6 felUjtt6sa, korszer{sft6se;
oktat6si in€zm6ny funkci6jban tdrt6n6 fejlesztese;

szocialisszolgaltat6sfejleszt6se;
egeszs6g0gyiszolg6ltatesfejlesztese;
term6fdld vdsarlasl
rcndezveny eseten nem vehet6 igdnybe tamogatds

kizet6lag egy adott gazdasiigi t6rsaseg 6rdekeinek

6s termekeinek bemutates6t c6lz6
(term6kbemutat6), kiv6telt k6pez a helyitermekek n6pszer(sit6s6t szobel6 rendezveny, vatamint
politikaicelLirendezv6nyekrc.

3.4.

A

projekt mfiszaki, szakmai tartalm6val

6s

a

megval6sit5ssal

kapcsolatos elv6rdsok
3.4.1. M(szaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elv6r6sok

3.4.1.1 M(szaki 6s szakmai elv6r6sok
A

projekt moszaki, szakmai tartalmanak meghataroz6sehoz az alabbi elva€sok figyelembe v6tele

sz0kseges:

a.

A fejleszt6s sor6n min.

b.

Rendezvenyek tamogaHsenak szakmai kdvetelm6nyei:

I t6mogathat6 tev6kenys6get

kell megval6sttani.

'1. A kedvezm6nyezett

2.

kdteles a rcndezveny temajdr6l, helyszin6r6t es id6pontjdr6t sz6l6 meghiv6t
6s/vagy a meghhdetes dokumenHci6jat a rendezv6ny megval6sttasi id6pontj6t meget6z6en az
illet6kes HACS-hoz megkuldeni, aki kdtetes a honlapjan tdrt6n6 kdzz€tetercrd gondoskodni.
Az e tev6kenys6g kerct6ben t6mogathat6 rendezv6ny kdftsegei kdzdtt kizdr6lag azon szolgaltatdsok
kdltsegej szemolhat6ak el, amelyeknek ig6nybev6btere a rendezv6ny l6togat6j fel6 k0ldn dijat a
szolgeftat6st nyujt6 nem szAmolt fel.

3. A fendezv6ny meghirdetes6nek

dokumentaci6jat, valamint a rcndezv6ny helyszln6t, id6pontj6t,
c6lcsoportjet, eredm6nyeit bemutat6 em l6keztet6t 6s legatAbb flz darab, a rendezv6nyf6bb programjait
es a rendezv6nyen elhelyezett arculati elemeket bemutatd detumozott fot6t a rendezveny id6pontjiit

4.

k0vet6en legk6s6bb az els6 otyan kifizet6si k€relemmet egyidejoeg be kelt nyijtani, ametyben a
rendezv6nnyel kapcsolatos t6tel is ebzamoEsra kerijl.
Amennyiben a kedvezm6nyezeft nem tesz eleget a dokumen€ci6s kijtelezettsegenek, a kifizet6si
k6relemnek a rendezv6nyhez tartoz6 t6telei elubsit6sra kerolnek.

10

Felhivjuk a figyelmet, hogy a m0szaki, szakmai iartalom csdkkenese eset6n
- a csdkkenes med6k6tol
fuggetlenul- az elszdmolhat6 koltsdg 6s a tamogatds dsszege ardnyosan csdkkent6sre Kerur

az erintett

tulajdonsdgt6l vagy k6pess6gt6l val6 elmarad6s arany6banl

3.4.'1.2. Es6lyegyenl6s6g 6s kdrnyezetv6delmi szempontok
erv6nyesit6s6vel kapcsolatos elv6r6sok

'A hofizontalis c6r megvar6sitdsa, varamint a megvar6sit6s eredm6nyess6g6nek nyomon kdvetese
6rdek6ben v6gzett tev6keryseg kdvetkezt6ben felmerult kdtts6g ebzamolhat6. A kiemelt c6lok 6s
a
kornyezetv6dermi, eseryegyenl6s6gi es a n6k 6s f6mak egyenr6s6g6t biztosit6 kdvetelmenyek
feszretes
ismertet6se megtatathat6 az AuHF 12. fejezeteben.

A projekt tervez6se 6s megval6sitasa soren keiuk, vegye figyelembe, hogy a pfojektben tetrehozott
eredm6nyeknek meg keltfetetni0k az atebbi etverdsoknak isi

.

.
.
.

'

Az eur6pai uni6s forra6b6l €mogatott projektek

kedvezm6nyezettje kdteles a projektre
vonatkoz6 kd.nyezetvedetmi 6s es6tyegyent6s6gi jogszabdtyokat beiadani, a projekt ettal
erintett teruleten a v6deti termeszeti 6s kultuaelis €rtekeket meg6rjzni, a fenniill6 vagy a
beruh6ziis soren keletkezeit ktjrnyezeti kdrt 6s az es6tyegyent6seg szemponleb6ljogszabelyba
Utkdz6 nem-megfetet666get tegk6s6bb a projekt megvat6sitesa so6n megszuntetni.
A fejleszt6shez kapcsot6dd nyjtuenos esem6nyeken, kommunikdci6i6ban 6s viselked6s6ben a
tdmogat6st ig6nyt6 es6tytudatossagot fejez kj: nem kdzvetit szegregdci6i csokkenti a
csoportoka vonatkoz6 megl6v6 el6ft6leteket.
Ha a tdmogat6st ig6nyt6 tejepijt6si ijnkormAnyzat, az ig6nyt6nek igazotnia ke a
helyj es6lyegyent6segi program megEtet az egyent6 biin6sm6dr6l 6s az es6lyegyenl6s6g
el6mozdltasar6l sz616 2003. 6viCXXV. t6rv6ny 31. S (6) bekezd6s6nek megfelet6en.
Ha a temogatast ig6nyl6 6iven f6n6l tdbb szem6lyt foglalkoztat6 k6tts6gvet6si szery, vagy
tdbbsegi elbmi tulajdonban e 6 jogi szemety, az jg6nyl6nek igazotnja kell az es6lyegyenl6s6gi
teN megtet6t az egyentS banasm6dr6l 6s az es6jyegyenl6s6g el6mozditasar6l sz6l6 2003. 6vi

CXXV. tdrv6ny 63. S-nak megfelel6en.
Az er6irt es6ryegyenr6s6gi int6zkedesek eredm6ny6t
mutatni.

a beszamobkban rendszeresen be

kerl

3.4.1.3. Egy6b elv6r6sok
A 300 lnilliri Ft teues elszemothat6 ktitts6g atatti pro.ieKek eset6n nem kdtetez6 a
elemz6s elv6gz6se, elegend6

a

projekt p6nzitgyj fenntarthat6sagenak bemutatesa

dokumentumban.

kdjts6g-haszon
megalapoz6

a

3.4.2. M6rfdldkovek tervez6s6vel kapcsolatos elv6risok
A proiekt megval6sltesa soran tegaEbb 4 m6rf6ldkaivet sziiks6ges tervezni, legfetiebb 5 m6rfiildk6
tervezhet6. Az utors6 m6rfdrdkdvet a projekt fizikai befejez6senek vefhat6 id6pontj6ra
sziir<seges
megterveznt.
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Az egyes m6rfijldkovekkel kapcsolatos elvar6sok a k6veikez6ki

1.

Proiektel6kdszit6se
A megvaldsitiis els6 m6ri6ldkdve a projekt el6k6szitesi dokumentdci6 teues kdrii tetjesit6se, amely
igdny szerinttdbb m6rfdldk6re bonthat6. Az el6k6szlt6si dokumentaci6 tartalma ot:
a) l\4egalapoz6 dokumenturn elk6szitese
b) kdzbeszerzes lefolytai6sa (amennyiben relev6ns)

2.

Megval6sftas
A ,,soft" beavatkozasok eset6ben minimum
jeienteni az el6rehaladest.

6

havonta betervezett medtjldkdvekkel sztks6ges

BenyUjtand6 dokumentumok: fot6dokumentaci6, teljesit6s igazoldsok, stb., a ,,soft" tev6kenysegek
eset6ben egy6b rclevdns dokumentumok (pl. jelenl6ti fv, stb.)_

3.

Projekearas
A teljes projekt fizikai befejezes6t is szuks6ges 6nalb m6rfdldk6kent betervezni.
BenyLljtand6 dokumentumok: fot6dokumentaci6, teljesites igazolasok, egyeb projektzdfast igazot6
dokumentumok (pl. kifizet6st igazol6 bankkivonatok, stb.).

A m6rfdldkdvek d6tum6nak tervezese so€n kerjuk, vegye figyetembe, hogy a 27212Oj4. (Xt.5.) Korm.
rendelet 90. S-a alapjan az iranyit6 hat6seg jogosult a t6mogat6i okiratt6t ete ni, vagy a szez6d6s
felbontesat kezdem€nvezni, ha
a) a temogat6i okirat megkote66t6l szAmitott tizenket h6napon betut a t6mogatott tevekenyseg nem
kezd6dik meg 6s a megvalosltas 6rdek6ben harmadik felt6t megv6sdroland6 szotgetbiasokat, drukat,
6pltes i mu n k6kat legalebb azoktervezett dssz6rtek6nek 50%-et el616 m6rt6kben - ese{eges kdzbeszelz6si
kdtelezetts6genek teljesit6se me lett - nem aendeli meg, vagy az erre iranyu16 szerz6d6st harmadik f6llel
nem k6ii meg, vagy

b) a t6mogat6i okirat megkdt6s6t6l szemitott tizenk6t h6napon belul a temogatds ig6nybev6tel6t

a

kedvezmenyezett 6rdekkd6ben felmerolt okb6l nem kezdem6nyezi, kifizetesi ig6nyl6s benyljtesaval a
megltelt tdmogat6s legalabb 1o%-anak fethasznel6s6t nem igazolja 6s kesedetm6t ezen id6 alatt Irasban
sem menti kiAz egyes merfdldkdvek kdzdtti id6 nem haladhatja meg a 6 h6napot.

A kedvezm6nyezett a t6mogat6i okiratban foglalt utemezes szerinti m6rfdtdkdvek el6r6s6t kdvet6 tizendt
napon beliil kdteles id6kdzi kifizetesi ig6nyl6sben beszdmolni a prcjekt keret6ben fetmerijtt 6s elszamolni
kfvent kdltsegekr6l, a projekt p6nzllgyi el6rehaladeser6l, valamint a kifizet6si ig6nyles reszekent benyijtofi
szakmai besz6mol6 kereteben a miiszaki-szakmai el6rehaladasanak bemuktes6val a orcieki
eredmenyess6ge16l, valamint hat6konys6ge.6l

3.4.3. A projekt szakmai megval6sitdsa sor6n a kozbeszerz6si
kotelezettsegre vonatkoz6 elv6r6sok
Felhivluk a figyelmet a projekt keret6ben megval6sitand6 beszerzesek tekintet6ben eseflegesen iennarll6
kozbeszezesi kdtelezetis6gre- Az irdnyad6 jogszabalyban meghatarczoti kdtelezetts6gek mege aplt6sa
6s betadesa a temogatdst igenyl6, illetve a kedvezm6nyezett feladata.
A kdzbeszeEesi kdtelezettsegre vonatkoz6 r6szletes tdj6kozbtes az AUHF

L

fejezeteben talelhat6.

3.4.4. A projekt szakmai megval6sftasaval kapcsolatos egy6b elver6sok
Jelen felhives eseteben nem relevans
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3.5. A projektv6grehajtes

id6tartama

3.5.1. A projekt megkezd6se
T6mogatds a helyi t6mogatdsi kerebm benydjtiasAt megel6z6en megkezdett projekthez nem jg6nyethet6.
A projekt megval6sltdset a helyi temogatdsi k6relem benyUjt6s6t kdvet6 napon a tiimogaiest ig6nyl6 sajdt
felel6ss6g6rc megkezdheti, de a projekt megkezd6se nincs befoly6ssal a helyi t6mogatasi k6relem
6.tekeles6re 6s nem jelent el6nyt annak elbir6ldsa soran, tovdbbe nem garantdlja az igenyelt tamogatas
elnyer6s6t.

A temogatott projekt megkezdetts6g6re vonatkoz6 reszletes szabiilyozdst az AUHF Lfejezt6nek

6.1.

alpontja tartalmazza.
Ha a tdmogatast ig6nyl6 a temogatdsi ddnt6s k6zhezv6tel6t megel6z6en kozbeszerzesi elj6rest folytat le,
k6teles a 2014-2020 programozdsj idoszakban az egyes eur6pai uni6s atapokb6l szarmaz6 t6mogatasok
felhasznSles6nak rendje'6l sz6lo 27212014. (xl.5.) Korm. rcndelet xvt. fejezetenek rendelkez6sei sze.int
e{j6rni.

3.5.2. A projekt v6grehajtasara rendelkez6sre ell6 id6tartam
A projekt fizikai befejez6sere a projekt megkezd6s6t, vagy amennyiben a projekt a t6mogatdjoki€t hatdlyba

lep6s6ig nem kezd6ddtt meg, a t6mogat6i okirat hatatyba l6p6s6t ktjvet6en tegfetjebb 24 h6nap 6ll
rcndelkez6sre.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretdben tdmogatoft valamennyi iev6kenys6g a
temogat6i okiratban meghatdrczottak szerint, a helyi felhiv:isban meghat6rozott felt6tetek mellett tetjesolt.
A projekt fizikai befejez6s napj6nak a projekt utols6 iemogatott bvekenys6ge fizikai teljeslt6s6nek a napja
mindsul.

A tAmogatott tev6kenysegtipusok fizikai teljesiteftseg6re vonatkoz6 r6szletes szab6lvozest az AUHF

S.

fejezet6nek 6.2. alpontj a tad.almazza.
A timogatAst ig6nyl6 projekttel kapcsolatos penzilgyi ebzemoEsa (2616 kifizet6si ig6.lyt6s) benyUjHsanak
v6gs6 hatdrideje a t6mogat6i okiratban riigzitett diitum.
A 2616 kifizet6si ig6nyl6s benytjtds6nak hatarideje az utols6 m6rfdldk6 et6r6s6t k6vet6en: 90 nap.

Allamitamogates tipusf el6leg eseten legk6s6bb az et6legfoly6sitdst kdvet6 herom 6ven beti]l a nv0iiott
€mogatAssal el kell szdmolni-

3.6. Projektekkel kapcsolatos egy6b elv6r5sok
3-6.1 . A projekt terrileti korlatozasa
Tamogatas kizdr6lag a zEGlKoN HAcs tH 6ttat etfogadott HKFs-6ben rdgzitett fdtdrajzi ter0tetet
(akci6terillet) magaba foglal6 telepul6sen sz6kheltyel vagy telephellyet rendelkez6 szervezet 6ltat, az
akci6terilleten 616 c6lcsoportok szdmara megvaldsltott fejlesztesekhez vehet6 jg6nybe

3.6.2. A fejleszt6ssel 6rintett ingatlanra vonatkoz6 felt6telek
Jelen felhiv6s eset6ben nem relevans.

3.7. Indik6torok, adatszolgattatas
3.7.1. Indikatorok
Jeien helyi felhivas kefetdben az TOP-ban es a ZEGIKON HACS lH .iltal elfogadott HKFS-6ben
foglaltaknak megfelelden a keclvezm6nyezett az a16bbi indikdto116l kdteles adatot szolgeftatni es
projektszinti.l c616rt6ket teljesiteni:

Alap

M6ft6kegyseg

Tipusal

ESZA

oo

OP klmeneti

ESZA

f6

HKFS
Eredm6nymutat6

Indikator neve

C6l6rt6k'?

Azonosil6

A kormanyzati,
onkormdnyzati, ill. tarsadalmi
paftnereK vagy nem
6nkormanyzati szervezetek
altal a HFS keret6ben
tervezeit 6s v6grehajtott
progfamok szAma

Programokba bevont
c€lcsoporiba tadozdk szdma

PO23

Felhivjuk a figyelmet, hagy a 2014,2020 programozesi id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokb6t
szarmaz6 €mogaidsok felhasznel6senak rendj6tijl sz6l6 27212014. (Xt.5.) Korm. rendelet 88.
S_a alapjiin
a kedvezm6nyezett kizaif6lag a t6rnogatas afenyos csokkent6se mellettjogosult csdkkenteni az ndikatof
c6l6ri6ket a tamogat6i okiratban.
Amennyiben egy indiketof nem 6fi et a projektre a temogat6l oki€tban meghatdrozott 6rt6k 75%_at a
tamogat6s csokkent6sre kerill, illetve a kedvezm6nyezett - a vis maior eset6t kivdve - a tamogatAs ar6nyos
resz€t, a rendeletben meg hatArozottak szerint koteles visszafizetn i. A Kormanyrendelet gg. ( 1 (4) sze rinti
S )
szankcr6 nem alkalmazand6 szakpolitikai mutat6k 6s az Op-eredm6ny-indikatorok eseteben.

A

reiev6ns TOP indikatorvallaliisok csak akkor fogadhat6ak et, amennyiben azok az indikdtorok
szamitasiihoz haszneland6 az irenyit6 hat6s6g 6ltal meg hat6 rozott k6tetez6 m6dszeria n a ta piii n keru tek
meghatarozesra. Az indii(etof adatlapok
ar alabb Inhrol drl-etok e:
httos J/www. palvazat.qov. hu/node/57573

Felhivjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikdtor egyben a felhiviis 3.4. fejezete szerinti nt(szaki
szakmai tartalom reszet k6pezi, a t6rnogat6i okiratban szerepl6 terv6d6k csdkken6se eset6n a miiszaki
szakmaitadalom csdkken6sere vonatkoz6, a27212014. (XlS.) Korm. fendelet 1. mell6ktetenek 6{i.4 pont
c) a pontl6ban reszletezett szabalvozasi alkarrnazzuK.

3.7.2. Szakpolitikai mutat6k
Jelen fe hiv6s eseteben nem relevilns.

2Amelv indik,tor eseteben az os2lopban
edek kerillt rijgziiesre, azl l6mogaiasikere menk6nt az e v6ri katetezo minim6tis veta as
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3.7.3. Egy6ni szint( adatgyfijt6s ESZA forrasb6l megval6su16 fethiv6sok
eset6n
A HKFs megval6sitdsa kereteben a tdmogat6st ig6nyr6nek a projekt kerctdben az Eur6pai
szocidris Arapr6r
sz6l6 1304120131EU Renderet 1. sz. mel6kreteben fogrart kdzds kimeneti 6s eredmenymutat6k er66lrtasa
6rdekdben a renderetben meghat6rozottak sze.int adatot kefi szorgdrtatnia a bevont cercsoport
tagjai,6r. Az
adatgyujtesi kdtelezetts6g a program azon resztvev6ire vonatkoz6an ellfenn, akiknek kdzveflenut
kedvez
a beavatkozas, azonosithat6k, jelemzdik rek6rdezhet6k, 6s akik sz6miira egyedi kiaddsok kurdnfthet6k
er.
Az adatgy(jtes kereteben a rcsztvev6kkera projektbevar6 belep6sko., varaminta projektbiirvar6 kir6p6skor
k6rd6ivet kellszuks6ges kitdltetni, majd a megadott adatokataz EprKfeluleten kella kedvezmenyezettnek.

megbizottjanak njgzfteni. A kedvezm6nyezett ezzer kapcsoratos teend6it es ferer6ss6g6t az
adatfeldolgozdsi szerz6d6s rdgziti, amelyet az tr6ny'td Hat6seg a tSmogat6i okirattall egyidej0jeg kdt
meg

illetve

a

kedvezmenyezettel.

Az

adatfeldolgozasi szez6d6s

httpsi//www. palyazat. gov. h u/doc/4404 oldaton.

Egy6b adatszolgeitatds kOrebe tartozO mutatOk

A

r6sztvev6kres vonaftbzO
mutat6k a ktivetkez6k:

6s a

k6rd6tvek megtekinthet6ek

bel6p6

bel6pd

kil6p6

ki16p6

ferfi

no

f6rfi

no

foi6s l<irne i

munkan6lkUliek, bele6rtve a iartds munkan6lkUliekt
ts

tart6s munkan6lkiiliek
jnaktiv szem6lyek
oktatesban vagy k6pz6sben r6szt nem vev6
szem6lyek

inaktit

foglalkoztatoftak, bele6rtve az dnfogtatkoztat6j<at
25 6ven aluliak
54 6ven feltlliek

54 6ven fel0li, munkan6lkuli * beleerhre a tart6san
munkan6lkulieket -, vagy oktat6sban vagy
kepz6sben nem r6szt vev6 inakt,v r6sztvev6k
alapfokrl (ISCED 'l; vagy atsO kr:zeptokrr ltSCeO 2)
v6gzeft seggel rendelkez6 szem6lyek

fels6 kdzepfok{ (ISCED 3) vagy pos-tszexunoer
{ISCED 4) v6gzetts6ggel rendetkezd szem6lyek

fels6fokr.l (ISCED S-41 vegzett-Egget renOetfezO
szem6lyek
munkan6lkuli hiiztartasban 616 r6sztuev6k

munkanelkuli hdztartasban 616, gyerrneketet eltartO
resztvev6k
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a

Egy6b adatszolgeltates kdr6be tartoz6 mutat6k

egyetlen feln6ttb6l 5116 heztaridsban

bel6p6

beldp6

kil6p6

kil6ptj

fefti

no

rETTI

no

6t6,

gyermekeket elta.t6 r6sztvev6k

migr6nsok, kulfdldi hatteril szemelyek, kisebbsegek
(bele6rtve a marginalizdl6doit kdz6ss6geket, pelddul
a rom6kat)
fogyat6kosseggal 616 r6sztvev6k
egyeb hAtftinyos helyzet{.i szem6lyek

hajlektalan vagy lakhausi probl6maval k0zd6
szem6lyek
vid6ki teruleteken 6l5k

A

azeryezotekre vonalkoz6 k6ziis kimeneti

mutat6k a k6vetkez6k:

a

szocielis partnerek vagy nem komdnyzati

szervezetek ahal teljesen vagy r6szben vegrehajtott
projektek szema
a n6k foglalkoztatasban val6 fenntarthat6 r6szv6iel6t

6s

6ru6nyesiil6si lehet6segeit fokoz6 projektek

szama

a kdzigazgatasi szervekre vagy kOzszotgattatd'soka
ir6nyu16 projektek szema nemzeti, regionSlis 6s helyi

sztnten

a

tdmogatoft mikro-, kis- 6s kdz6pvellatkoz6sok

szama (bele6rtve a szdvetkezeti valblkozdsokat 6s a
szoci6lis gazdasagban m0kdd6 vdllalkozdsokat).

A

r6sztvev6kre vonatkoz6 k6zvetlen k6z6s

eredmdnymutat6k a kiivetkez6k:

inaktlv r6sztuev6k, akik

a

program elhagyasanak

id6pontjdban munkAt keresnek

a

program ethagyds6nak

id6pontj6ban

oktat6sban/kepz6sben r6szt vev6k

a

program elhagyAs6nak id6pontjeban k6pesit6st

szerz6 6szfuev6k

a

program elhagyas6nak id6pontjaban
- beleeftve az dnfoglalkoztat6st -

foglalkoztat6sban
lev6 6sztvev6k

fogyat6kossaggal el6 resztvev6k, akik a program
€lhagy5s6nak id6pontjAban munk6t keresnek,
16

Egy6b adatszolgaktds kor6be tartoz6 nrutatok

bel6p6

refit

belep6
n6

kil6p6
ferfi

kil6p6
no

oktat6sban/k6pzesben vesznek reizt, kepesitest
szereznek, foglalkoztatdsban - beleertve az
dnfog lalkoztatiist

-

vannak

A r6sztvov6kre vonaikoz6 hosszabb tavri kdztis
e.edm6nymutat6k:

a

program elhagy6sa uteni hat h6napon bel0l

foglalkoztatdsban
lev6 r6sztvev6k

-

beleertve az 6nfoglalkoztat6st

-

a program elhagyasa ut6n hat h6napon betut jobb
munkaer6-piaci lehetosegekkel endelkez5
resztvev6k
54 6ven feluli 6sztvev6t,

atit a program;hagyrisa
- beleertve

utan hat h6napon belu I fog lalkoztatdsban
az dnfoglalkoztat6st - vannak

fogyatekossiiggal 616 r6sztvev6i, -ki[-f program
elhagyasa utAn hat h6napon belul foglatkoztatasban
- beleertve az dnfog lalkoztatast - vannak

3.8. Fenntartesi kotelezettseg
Jelen felhlvas eseteben nem relev6ns

3.9. Biztosit6kok k6re
A biztosit6kny{jt6si kdtelezetts6gre vonatkoz6 €szletes szabelyoz6st az AoHF 6. pontja tartalmazza.

3. 10.

Oner6

Aiemogatast ig6nyr6nek regarabb a projekt 0sszkdrts6g6nek az igenyert t6mogat6si dsszegger csdkkeniett
r6sz6t kitev6 dner6ver kerr renderkeznie. Az dner6 sajet forresb6r 6s az a|amhdztanas arrendszereibdl
szdrmaz6 egyeb tdmogatdsb6l

a

hat.

sajet for€snak a kedvezmenyezett Srtal a projekthez igenybevett dllami t6mogat6st, valamint az Eurdpai
Uni6 int6zm6nyei, Ugyndksegei, kdz6s v6 alkozasai vagy mas szervejdltal kdzpontilag
kezelt, a tag6ltam
ellen6e6se ala sem kdzvetrenur, sem kdzvefue nem tarioz6 uni6s finanszirozdst nem tartarmaz6
for.es
min6sul.

Az dner6 rendelkez6sre Sflesiit a hetyi temogatdsi k6rclem benyujtasakor a tdmogatast

igenyt6nek
nyilatkozattal (helyionkormanyzatok onkorm:inyzatitarsur6sok eseten a tdmogatast
ig6nyr6i ny ratkozaron
fehil kdpvisel6{esttreti, tarsurasi tanacsi hatarozattar, vagy a k6pviser6 test!let koft;egvetesr renderetbe
foglalt, a tadalek feretti rendeikezesi jog ot airuhdzo ferhatarmaz6sa arapj6n a porgdrmesrer
nyrlatKozatavar,
kdlts6gvetesr szervek eset6n pedig a tamogat6si ig6nyl6 ny tatkozaton felul az irenyjt6
szerv vezetdl6nek

nyilatkozat6var

a sajat forras biztositesaror), mig

regk6s6bb az ers6 kifizetesi ig6nyl6s benyujtesakor

(ideertve az el6le9ig6nyl6s6t is) az AUHF 8. fejezetenek 5.alpontjeban meghataroz;tt
modon 6s formiiban

kelligazolnia.
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4. A HELyt rAMocATAst reReLvex aeNlyU.JrAsANtnK
FtrLI

tr,

ItrLEI

4.1 . Tdmogatdst ig6nyt6k k6re
Jelen ielhivdsra t6mogatesi k6relmet nyujthatnak bet

a) helyi dnkorm6nyzati kdtts6gveGsi ir6nytt6 6s k6tts6gvet6si szervek (cFO 32);
b) dnkormanyzati vagy dnkormenyzatitobbsegitulajdonU gazdas6gi t66as6g (GFO 1, 2, 57);
c) egyes0let, sz6vets6g (cFo 515, 516, 517, 519, 521,525, 526, 52A, 529):
d) alapitvdny (cFo 563, 565,569);
e) kozalapitvdny (GFO 561, 562);

0

nonprofit gazdasdgi tdrsasag (cFO 57)

g)

dnkorm6nyzati vagy tdbbs6gi dnkormanyzati tutajdonban t6v6 nonprofit gazdasegi tdfsaseg
(GFO 11, 57);

h

)

egyeb, jogi szemelyisegU nonprcfit szervezet (cFO 59);

r)

vallalkozds (GFO '113, 114, 116, 117, 12, 121, 122, 123,

i)

kdltsegvet6si szervek 6s kdlts6gvetesi rend szerint gazdelkod6 szervek (cFO 31, 34, 3S, 36,

1|2B,

129,228,23)l

37,38,39);

Jelen felhivSs kercieben a tamogatesi k6retem benyijt6sara konzorciumi formaban njncs lehetdseo.

4.2. T6mogatesban nem r6szesithet6k kdre
AzAUHF-ben szerepl6 Kizer6 okok listajdn
tamogatdst igenyl6 r6sz6rc

tr.il, az alabbi szempontok szerint nem nyujthat6 t6mogatds azon

a)

azon szervezet resz6re, amely az Eur6pai Bizottsdg eur6pai unj6s versenyjogi 6rtelemben vett
dllami Hmogatds visszafizetesere kdtelez6 hatdrozat6nak nem tett eleget;

b)

olyan feltete et, amely az eur6pai uni6s jog megs6rt6s6t eredm6nyezi.

Az AUHF ,,Kizar6 okok rist6ja" c. r6szben fersorortakon tff, az ardbbi szempontok szerint nem iterhet6
meq
tamogatds azon temogatasi k6relemre:

a)
b)

c)

amely nern illeszkedik a vonatkoz6 HKFS-hez;
amelynek tartalma a Felhtv6sban megfogalmazott c6lokkal nincs 6sszhangban;
amelyben a meghat6rozott bvekenys6gek (6plt6si, beruh6z6si, fejleszt6si elemek) legk6s6bb az

els6 beruhaz6si elemre vonatkoz6 tamogatesi ig6ny benytjtas6ig nem jlleszkednek az erintett

telep 6srendez6si eszkdzeihez.
Amely azon tev6kenys6g megval6sitasera jr6nyul, amely korebban
telepUl6s hat6tyos

d)

az a[amheztartas
alrendszereib6l, vagy a Struktu€lis Atapokb6l a t6mogata6i k6rctemben tervezett tev6kenys6g
megvar6s:tdseE vonatkoz6an tdmogatesban r6szesiirt 6s annak k6terez6 fenntadSsi id6szaka
m6g nem jart b. Ez al6l kivetelt k6pez, ha a jeten Felhiv6sra benyLijtand6 fejlesztesi ig6ny a
korAbban fejlesztett tev6kenys6g min6s6gi fejlesztesere irdnyul a ko.Sbbi projekt ered m6nyeinek
tenntart6savar. A kofabbi konstfukci6k bemutaiis6t 6s a jelen fejreszt6st6r val6 lehat6rol6s6t
a
megalapoz6 dokumentumban vagy a projekt adaflapon szitks6ges bemutatni.

A cs@k6ly asszego /€mogates kateg'ia alkalnazesa eset'n

a) a hal6szati 6s akvakuttira-term6kek piac6nak kdzds szervez6s6r6t, az

j1A4t2OO6tEK 6s az
1224r2009rEK bnecsi tenderet m6dositasar6r, varamint a 104/2000/EK tanecsirenderet hatdryon
kivol

helyez6s6r6l sz6l6, 2013. december 11-i 13Z9DO|3|EU eur6pai parlamenti es tanecsi rendeletben

meghatd.ozoft akvakulttra{erm6kek termel6s6hez, feldolgozds6hoz 6s 6rtekesft6s6hez nv[itott

tdmogat6s,

b) el$6dleges mez6gazdas6gi termeEshez nyUjtott tdmogatis,

c) azon temogatdst ig6nyl6 r6szere, amely azt mez6gazdasegi term6kek feldolgozdsehoz
iof galmazdsehoz haszn6lja fel, amennyiben

vagy

i. a temogates dsszege az els6dleges termel6kt6l beszeeett vagy erintett v6llalkoz6sok aftal
fo€almazott ilyen termekek era vagy mennyisege alapjjn kerul1692it6sre, vagy
ii- a tamogates az elsddleges termel6knek tdrt6n6 teljes vagy reszleges tovabbitdst6l fugg,

d) exporttal kapcsolatos tev6kenys6ghez, ha az az expodelt mennyisegekhez, ert6kesit6si hel6zat
kialakltasehoz 6s m{k6dtet6s6hez vagy az exporttev6kenys6ggel osszefuggesben felmerul6 egy6b

foly6 kiadiisokhoz kdzvetJenol kapcsol6dik.

e) ha azt import 6ru helyett hazai dru hasznehtdt6t teszik fugg6v6,

0

amely

az Eur6pai Bizoitsdg eur6pai uni6s versenyjogi

drtelemben veft altami temogatas

visszafizetes6re k6telez6 hatarozatanak nem teft eleget,
g) olyan felt6tellel, amely az eur6pai uni6s jog megs6rt6s6t eredmenyezi,
h) a kdzrlti kereskedermi arufuvarcz6st ellenszorgditates fej6ben t6den6 v6gz6 v6lralkozasok sz6m6.a

nyfjtoft tiimogat6s teherszaltit6 jermUvek megva66rliisara.
Hitel vagy kezess6gvalbEs formejaban nyujtoft bmogates eset6n nem tehet kedvezm6nyezett az a
v6llalkozas, amelyet kollektlv fizet6sk6ptelenseg; elj6r6s at6 vontak vagy hitetez6i k6retemre kollekiiv

fizeteskeptelens6gj eljdras

al6 lenne vonhat6, valamint az

hitelmin6sit6snek megfelel6 helyzetn6l fosszabb helyzetben van.

a

nagyvallalkozas, amety

B_

4.3. A tamogatasi k6relem beny0jt6s6nak hat6rideje 6s m6dja
A 27212014. (X1.5.) Korm. rendetet 72lA S (2) pontja atapjen a temogatast ig6nyt5 a tdmogatast a hetyi
Emogatasj kerelmenek a HACS-hoz t6rt6n6 beny{jtas6val igenyetheti. A hetyi tdmoga€si k6retmek
benytjtdsenak hatdridej6t 6s m6djetjelen felhfves 4.3.1. fejezete tartalmazza.

4272/2014. (X]..5.) Ko.n rendelet 72lB S (1) a) pontja atapjdn a tdmogatdst ig6nyt6 a HACS t6mogat6sra
iranyul6 ddntesi javaslabnak kdzr6set6r szemitott harminc napon berur t6mogatesi k6rerm6t az rrenyit6
Hat6sdg 6ltal el6irt egyseges informatikai rendszerben rdgzitijogosults5gi ellen6,zes (v6gs6 e en6e6s)
celjdb6l. A tamogat66i k6relmek benyUjtdsenak rendjetjelen felhiv6s 4.3.2. feiezete tanarJ'azza.

4.3.1. A helyi t6mogatesi k6relem HACS-hoz tdrt6n6 benyrljtdsdnak
hatarideje 6s m6dja
Jelen helyi felhives kereieben a helyitemoga€si k6relmek benydjt6s6
6v 04. hd 03. napig van lehet6s6g.
Ezen id6szak aratt az aHbbi 6rt6ker6si hatarnapokig benyijt6sra
egyoftesen elbf rSlasrai

e

2018. 6v 12. h6 10. napt6l 2019.

keiilt helyi tamogatasi ke,elmek kerulnek

2019. 6v 01. h6 31. nap
2019. 6v 02. h6 28. nap
2019. 6v 04. hd 03. nap
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A helyi t6mogatdsi k6felmet 1 elektronikus adathordoz6n (doc, xls, pdf-fijl tormrtumban, kizer6tag
CD/DVD lemezen), valamint az ahirasokkal ellatott dokumentumokat (helyi temogatesi k6relem
adatlap, nyilatkozatok) 'l eredeti papir alapu p6tdanyban nyfjtja be, zdrt csomagoldsban posta]
k0ldem6nyk6nt, vagy szem6jyesen a ZEcIKON Helyi Akci6csopo.t aj6bbi cim6rel

ZEGIKON Helyi Akcj6csoport 8900 Zalaege6zeg, Kossuth Lajos Ut47-5.j.

4.3.2 A tamogat6si k6relmek lH-hoz tdrt6n6 beny0jt6sa v6gs6 ellen6z6sre
Felhivjuk

a figyelmet, hogy a HACS Sltal

t6mogatesra javasott hetyi tdmogatiisi k6relmek ifenyitd

hat6s6ghoz tdrt6n6 beny0j66a elektronikus kitdlt6 programon keresztultdrt6nik.

A t6mogatasi k6relmet a HACS t6mogat6sra ir6nyu16 ddni6si javaslatanak k6zt6s6t6l szemftott 30 napon
belUlkellfeltdlteni.

Az elektrcnikus kitdlt6 programon kercsztnt benyijtand6 tSmogatiisi kerelem 6s a HBB dltat bkett helvi
tamogatesi k6relem azonos pontjaihoz kifejtett tartatom nem t6rhet el. A k6t keretem azonossagdt az
lranyit6 Hat6s6g a v69s6 ellen6rz6s keeteben ellen6rzi. Amennyiben az azonoss6g nem dll fenn, a
tdmogat6si kerelem az IH altal elutasitesra keritL.

A kitdlt6 programban v6glegesltett t6mogat5sj k6relemhez a helyj fethivas 6. pontjeban teirt m6don ketl
csatolni a k6relem elektronikus benynjtaset hiteleslt6, c6gszer0en atairt nyilatkozatot ist Az elekironikus
k6relem benyUjtdsa sor6n general6d6 nyilatkozat papiralap0 p6ldanyet- ha azt nem min6sitett elekhoniku6
aieira6sal3 lettek el - postai 0ton is be kell nyitjtani az elekhonikus benyrjtast kdvet6en legk6s6bb az
elektronikus beny[j€st kdvet6 3 napon betul zeft csomagotasban, postai ajenbtt k0ldem6nyk6nt vagy
expressz postai szolgetat6s4/futdrposia-szotgaltatess (garant6tt k6zbesit6si idej0 betfdtdi postai
s7olg6 tatds) igdnybevetel6vel a Xovelkezo cimre:

Magyar Allamkincst{r
Meqvei lqazqat6saoa
Zala [4egyei lgazgat6sag

Cim
8900 Zalaegerszeg, Disz t6r 7.

Levelez6si cim
8901 Zalaegerszeg,

Pl:
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K6dUk, hogy a k0ldem6nyen j6l lathat6an tUntesse fel a fethivii6 k6dszemel a tdmogat6st ig6nyt6 nev6t 6s

cim6tl
3

I'Iin6sitelt eleKronikus alairds: olyan - fokozoii biztonsagu - eLektronikus alai.6s, amelyet az arair6 biztoisasos abirestetrehoz6
eszkrtzzel hozott L6i.e, 6s ametynek hitetesit6se etjabot mif6s en ianasitvanyr bocsarottak ki.
'A postai szobe[atasokrol sz6l6 2012.6vicllx. torv6fy (a lovebbiahban Posrah/.)2 S 9. pontjaban fog]alak szerint expressz postai
szolgaltatds: az az id6garan6lt szolgetiaias, metynel ke.ereben a postai szogatialo ar€ velaL dteezerceget, trogy a posrai
k0ld€menyi befiilddn legkes6bb a felv6telt kdvet6 munkanapon, Europai Uni6 tagarramaiba cimzet kurdemeny es,€ben tegkesobb a

felvelelt kdveld harmadik munkanapon, egyeb nernze$bzr vrszonylatu kuldemeny eseEben reskesobb a ielveretr kdv;t6 dri'dik
murr€napon k6zbeslti,6s emelJeil az aEbbta)-D ponrban rogtal tbbb erszotg,]iatirsok kozir ega;bb egyet tetjesii
a) nyomon kovelhetrt kezeJasi

e) kz6r6lag a kijldemeny cimzettjek6ni megjetijti szem6ty kezehez rorr6n6 kezbesftesi
D a k(jldem6.ynek a iolad6 ak6heuen, tartOzkoddsihety6n, szekhelyen, tetephetyen vagy ii6ktetep6n torienrj fetveiete.
'A,Po6ta

ttr 2 S 1 5- poqaban fog altal szermt fuia posta-szolgaliaias: olyan - a kiitdem6ny ietvetet6tdt sz,mttoft egielebb 24 6dn
bel0lleljesitendd - idogarania t posiai szotgdt|ales, ametynek kore€ben a poslaiszotsaral6 affa ve at k6tetezeftseg;t, hogya postat
k0ldern6nv ierv6t6r6t v6szd szem6rv a postai kiirdem6nyt a kezbesiies megkberbseis megszakft6s nerk0r szemery;s ietu;iedte
alatt ladjaoly mddon, hogy a fetado ez atati bamety idoponrban rendetkezhessen a tostaik0tdem6ny cimzettjen;k vagy;im-6nek a
megveltonatasadl es sike.tete. vem6tves k6zbesft,5s es€t6n megtehesse asz0kseses tnt6zk6d6seker. Feli rvjuk ngt;lmel, hogy
amennviben poslafi6k 6im€ kellbek0ldenia tdmogalasi ke€het, akkoriutdpostaiszotgaftaiAs
- a posta idrueny rendetkezesei
alapjan - nem veheti' iq6nybe

4.4. Kivdlasztdsi elj6rdsrend 6s kivSlasztdsi krit6riumok
Jelen helyi felhlvas keret6ben temogat6sban Gszesiithetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a
vonatkoz6 jogszabelyi feltetebknek, a helyi felhivasban 6s mellekleteiben foglalt kdt6riumoknak, valamint
a jelen fejezetben felsorolt kivdlasztdsi krit6riumoknak.

4.4.1. A HACS-hoz benyijtott helyi t5mogat6si k6relmek kiv6lasztds5nak
elj5r6srendje
A

helyi felhivasra be6Jkez6 helyi t6mogatasi kerehek a 2722014. (X1.5.) Kofm. rendelet alapj6n

kdzdss6gvezerelt helyifejleszt6s kiv6lasztdsi eljardsrend alapjan ker0lnek kjviil;sztasra.

A helyi tdmogatesi kerelmek elbir6l6sa szakaszos.
A Helyi Bir6l6 Bizottsag (a bvabbiakbanr HBB) a k6reremre vonatkoz6 €mogat6 vagy erutasrt6 javasratot
a kerelmek - jelen felhivdsban et6irt 6rt6ket6si szempontoknak val6 megfeleles szerinti- sorrendje alapjan
tesz.
Aa eljefts so"ar, a 27212014. (Xt.5.) Kofm. rendetet szabetyai szednt tehet6s6g van hienypdtlasra.
Aa eljeds so'6n a2722014. (X1.5) Korm. rendelet szab6tyai szednt lehet6s6g van sz6beli egyeztet6sre.

Az eU6ftas sordn a 27212014. (XI.s) Korm. tendelet szabdlyai szerint lehet6s6g van tiszt6z6 k6rd6sek
felt6tel6re.

A HACS a helyi tAmogatAsi k6relmekr6l val6 ddntes megalapozdsara Helyi Bir616 Bizottsdgot hiv dssze.

Az eljardsrendre vonatkoz6 tov6bbi inform6cj6k az AUHF 3. fejezet6ben (A Mmogatesi k'retmek
b e n yi jt4 sA n a k 6 s e b IrA I 6 s e n ak n 6dj a) j€tethat6ak.
1

4.4.2. A helyi t6mogatasi k6relmek HACS altat ellen6rzend6 kiv6lasztasi
krit6riumai

1.

HACS altal a helyi tamogat5si k6relem vonatkozdseban ellen6rzend6 nem hianyp6tottathat6

iogosultsagi krit6riumok
a) a helyi GmogatAsi k6retem beny0jtasa a helyi fethivas 4.3 pontjaban megjeldlt hatarid6n be{ul
tdftent;

b) atamogaust

igenyl6 ajelen hetyi felh ivdsban meghaterozott lehetseges temogaki6t ig6nyt5 kdrbe

tadozikl

c) a

benyUjtott helyi tdmogat6si k6relem p6lddnysz6ma megfelel

a

helyi felhlves 4.3 pontjaban

me9adott p6lddnyszdmnak;

d)

a helyi tamogatasi k6.elmet a megadott formanyomtatv6nyon, magyaf nyelven nyujtottek be.

Amennyiben atuntinem hienyp6toltathat6 jogosutts6gi kriteriumoknak a hetyi tamoga€si keretem nem fetel
meg, akkor hianyp6fl6si feth lvds netkul elutasit6sE ker0l.
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2.

HACS altal a helyi temogatasi k6.etem vonatkoz6saban e[en6rzend6 hienvD6tottathat6
jogosultsagi szemponlok

a)

a benyatjtott helyi temogat6si kefelem formanyorntatvanyiinak minden ponletjelen helyi felhiv6s,
valamint az AUHF-ben megadoti szempontok szerint hj6nytalanul kit6ttott6k;

a)

a hienyp6tolhat6, kdtelez6en csatoland6 meil6ktetek benytjtdsra keruJiek;

b) a helyi tdmogatasi k6fdem es a €mogatest ig6nyl6 nem tartozik a jeien heiyi felhives

4.2.

Tamogat6sban nem r6szesithet6k kore fejezetben fogtattak k6ze;

c)

az alSirasok hiteless69e;

d)

a megval6sulas helye szerinti jogosultsiig;

e) a fejleszt6s dsszkdlts6ge 6s a tdmogatas m6d6ke megfelel a jelen felhivesban

szerepl6

felt6telekneki

f)

a fejleszt6s megval6sitlisdnak id6tartama a felhiv6sban megadott id6intervallum

maxjmumen

bekllvanl

g)

a jelen felhiv6sban f6gzltett mjnim:ilisan kOtelez6 elv6rdsajnak, szakmai felteteleinek teljes0l6se

(pl. Helyi Eselyegyenl'segi Program rcndelkez4sre
indikAbrra stb.\:

h) a helyi

a

esa, v6ltat6s egy katetez6 tev6kenys'gre,

tArnogatasi kerebm idfgyei k6pez6 fejleszt6sre a tdrnogatast ig6nyt6 m6s forr6sb6t nem

rgenyelt t6mogatast;

i)

a t6mogat6st ig6nyl6 6ltal a CLLD kereteben elnyerheid tdrnogat6s ararnya nerfl flaraola meg a
HKFS-ben rendelkez6s|e a116 fejlesztesi keret 4O%-6t;

j)

a papir alapon 6s elekhonikusan benyijtott dokumentumok azonosak

k)

egy0ttmiikod6si szandeknyilatkozat (hazal 6s nemzetkdzi egyUttmiikOd6s eset6ben).

Amennyiben a fenti hianyp6toltathato jogosutis6gi krit6riumoknak a hetyi t,rmogatasi k6relem nem fetel meg,
es ha az adott jogosulisagi kfiteriurn, vagy az adott jogosultsagi szernpontot igazol6 dokumentum hienya
vagy hibdja hi6nyp6{as keret6ben p6tottathat6, akkora HACS egyszeri alkatommal h anyp6flasra sz6titfet.

3.

Tadalmi 6rt6kel6si szenoontok

Ert6kel6si
szempontok

Ert6kel6si szempont a16bon6sa

Adhat6
pontszam

hnogabsi kerelem egy'ftetmijen al^hna'ztja a
tAnogatand6 bvekenysegek 6s a HKFS cdtja(i) k6z6tt'i
asszefjggest, nely alapjdn egy4ftelmUen megdlapithat6,
hogy .t tevdkenysdgek telies m6ft6kben a HKFS vonatkoz'
ce ljA n a k megva l6s u I es& sz olg elj ek
b) A helyi hnagabsi kerelem tev6kenysegei 6s a HKFS
celja(i) k6z1tti dsszefaigges csak r1szben alehmasztott, a
bvekenysegek csak r6szben szolg4ljak a celok
megval6sul666t
c) A tevekenys6gek nen jdrulnak hozze a HKFS c'tjainak
a) A helyi

1.

A fejleszt6s hozzAj6rul a
HKFS
celjainak
megval6suEsehoz

megvaldsuhs4haz,
2.

vagy az asszefdgg's

al6hmasztva
a) A helyi tAnogabsi k6relem egy'rtetmtlen

hnogatan.l6 tevekenys'gek

nincs

at6t6na€1ffi

4s a hetyi

fethives

1.1

)2

a

2
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Ert6kelSsi
szempontot(
A fejlesztes

hozz^ja

Ert6kel6si szempont alabontasa

Adhat6
Pontszam

pantjAban megfogalnazott cel(ok) k6z6tti 1sszefrigg1st,
helyi felhives 1.1 uely alapj1n egy'fteln1en mega apithat6, hogy a
pon1Aban
tev4kenysdgek teljes m6ft6kben a fenti pontban
meghahrczott c6lokhoz megfogalmazoft cel(ok) negval6suhset szolgeljek
b) A helyi EnogatAsi kerebn tevekenysegei 6s a hetyi
felhives 1.1 pan|eban megfogalnazoft cdtja(i) kdz'tti
6sszefUgges csak ftszben alA6masztott, a bvekenys'gek
csak ftszben szolgAljek a c6lok megval'suhset
c) A tevekenys4gek nen jatuhak hazz' a hetyi felhiv1s 1.1
pontjAban negfogalnazott c'ljainak negval6sulas1hoz,
vagy az dsszefUgg6s nincs al4ftmasztva
a) Konkret egym4src 6piil6s vagy egyeieh1 pozitiv
egymdsra hatAs mutaLhat1 ki egyn6l t6bb korebban mer
negvaldsltott / falyamatban lev6 / tervezett beavatkozessal.
Az egymAsa 4pAles j6l ahEnasztott.
3.
b) Konkret egymesrc epat's vagy egy'ftelni pazitiv
A be av atkazas i nteg rAl t
egym^sra hahs nutathat6 ki legat1bb egy koftbban m6r
negvaldsitott / folyamatban l6v6 / tetuezett beavatkozassal .
Az egymAsa 6pUl6s j6l aht'nasztott.
c) Nincs bizanyitatt kapcsobdes korAbbi, vagy falyamat'ban
16v6, esetleg teNezett fejlesztesekkel.
a) A fejleszt66 teljes mertekben rendhagy6 a fejteszt's
kdrnyezete vanatkazesaban 6s ez az tjszet1s'g negfelel'
4.
m6dot1 bizonyitatt
A
beavatkozAs b) A fejleszt6snek vannak qszeru elemei, reszben
bizonyitatt
c) A fejleszt'4snek nincsenek Ajszeri etenei, vagy ezek
a

ntncsenek aMtAmasztva

a

2

1

0

2

1

0

a) A celcsopotthelyi kdzass6g bevonesa a i$ieszt1s
5.

A fejlesztes a
k1z6ss6g

helyi
aktiv
r4szvetel6vel val6sul
meg

teruezesdbe 6s negval6sihsaba egyarAnt kanfu6tumokkal
ahtArnasztott

b) A celcsopaftlhelyi kdz6sseg bevon4sa a fejleszt's
tervez4sebe 6s/vagy negval1sihs6ba rcszben
aletenasztott.

c) A c'lc'opotthelyi

k1zdsseg bevan6sa

a

fejteszt's

teNezdsdbe 6s/vagy megval6sift seba nincs aht6n aszfu a.

6.

A

fejlesztesnek vannak
cd lcsopott-specif iku s
kAzdssegfejleszt4si,
t6rsegfejl e sztesi h ahsa i

2

a) A helyi hmogahsi k6relen egy'ftetnijen defini1tk a
fejleszt's celcsopaftjA@i)t 6s a hmogatand6
bvekenys4geknek egy'ftelnii pozitiv hat1sa a fenfi
c sopottokrc

j6l

a I

0

2

eh n a sztatt

A netyt lanogaast kerelen egyeftelm1en definielja a
fejleszl4s celcsopoftj4@i)t .le a t6mogatand6
D)

tevekenysegeknek a pozitiv hat4sa a fenti csopoftakra csak
reszben al6tAnasztoft

e: rra ron rei@ ujmodeer arkarmazi:sa, amety tehet6ve teszia kiirbnbdz6 erdfo.asokkombtnacioj,r,
:ll"l,"l:;
_rt1l:l1?'sy
potencaoh":o
amr : Deso
lobb I haszn;res eredmtnyezij hagvomanyosan erk0rdniilen miikdd6 egazaiok kombinSci6j.
0sszekap60lrsa; a hetviszerept6k szoka an l<ombinrici6jSnak bevonesa
megszeryez-6seiek eredelt m6dja.

a

dijniesh026sba, a prqektek megvat6sitasaba, a rcs2v6iel
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Ert6kel6si
szempontok

A

7.

fejlesztes
kdltsdgharckony n6don
valosul meg

Ett6kel6si szempont alebontAsa
c) A helyi ftnogahsi kereten nem definietja egy'ftetntten a
fejl$ztes celcsopaftjet vagy a tAnogathat6 tevdkenysegek
pozitiv ha6sa e c6lcsapottrc nincs alehmasztva
a) A bnogaasi kerelemben szerepn fAts'ge*
neghabrazAsa kdr|ltekint6en, az aktu4lis piaci 6tak
figyelembevebbvel tdtt6nt, amelyet a bmogaast igenyl' a
kerele m be n

a hM

KAnyezeti
fen ntafthabseg

A

l'trehozoft

keretemben szercpt6 k6lts6gek
neghatercz'sa nem az akuelis piaciarakat figyelembev1ve
es/vagy azt nem aleEnasztva t6ft6nt
a) A k1rnyezeti fenntafthabs4gi szenpontak teljes k6rtjen

b) A k5rnyezeti

c) A

Katnyezett tenntafthabsagi szempantak nem

a) A prajekt hossz1 6vtJ hasznosul{sa 6s az eredmenyek
fe n n ta ft e sA n ak/n (t k6dtete s6 nek n 6djalforasa be m utat6 s ra
ketult es j6l ahhnasztott
b) A projekt hosszi t4vtt hasznosuhEaii alGEdn;ifiii

fenntaftesAnauntlk)dtetasenek m6clja/forr'sa csak
t6szben al6t6nasztatt

c) A prajekt ercdn6nyeinek fenntaftasa/m k6dtet6se a
ptoiekt lezAftsa ut'n nen biztosltoft

a)

11.

egyedU6l6, nely
hazzajAtul
Zalaegerszeg imageenez

0
2

0

A

negalapoz6 dokumentumban tetjes mAi6kben
bemutatasra keriil, hagy a fejteszt's 6pit a vercs
arculalara, megl6v6 er1ssegeie, kufturAfis 6tukseg6re, a
veras egyediseg6t hangsilyozza, h agyamenrlercmt6 c6l1
b) A megalapaz6 dokunentumbai elnigy-ttan
kefr
betnulatesh, hogy a fejleszt's 6pit a veros arculat'ra,
megl6v6 erjssegeire, kulfurefi, 6t6kseg6rc, a v^ras

2

1

egyedi s6get h a ng s(t lyoz z a, h ag yom6 n t'te rc mt6 c6 I tJ
c) A negalapoz6 dokunentumban nem keiit bemiiitesr4

a

fejlesztes 6pit a veros arculabra, megl6v6
efissegeire, kultuftlis aftks'gere, a veros egyedis6g6t
hangsttlyazza, hagyan'nyterent5 c4li
a) A megalapoz6 dakumentunban teljes m6rt6kben
bemuhtesra ke )1, hagy a fejleszt'4s orszegos vagy ters'gj
szinten egyeduhll' melv hozzejarut Zataegerczeg image

hogy

A fejlesztes arszdgos
vagy t6t66giszinten

2
1

fenntafthat6sega
btztositott

A fejlesztes 6pit a vAros
arculat'ra, negl6v6
efissegeire, kultuftlis
6r6ks6g6re, a vercs
egyediseget
hangsilyozza,
hagyanenfieremt6 c6l(l

0

fenntafthat6s4gi szempantok r6szbei

niJ kAcltet-as'nek

14.

2

b) A hnagaqsi

6tv6nyesUlnek
L

0

n asztott

6rven)EsAlnek

L

Adhat6
Pontazem

0

6hez
b) A negalapoz6 dokunentunban nem kerijl beiitatesra.
hogy a fejleszt4s orszagos vagy tersegiszinten egyedi.tt' 6,

nely hazz4jerul Zalaegerczeg jmage,'hez

0

Elerhet6 maximdlis pontszam: 22 pont.
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Taj6koztatjuk a tisztelt tamogatest ig6nyl6t, hogy nem Emogathat6k azok a helyi t6mogat6si kerelmek,
amelyek eset6ben a szempontrendszer alapjen a k6relemre adott dsszpontszem nem 6riela minimdlis 12
pontot. A 12 pont eErese nem jelentj automatikusan a t6mogatas megft6l6s6t.
Tovabb6 nem t6mogathat6k azok a helyi t6mogatesi k6rclmek sem, amelyekre az 1.c.; 2.ct 10.c 6s 11.b
szempontokra adott

eiekebs

,,0".

4.4.3.A tSmogatdsi k6relmek lH Sltali v6gs5 ellen6rz6s6nek krit6riumai

'1.

A2 lH {ltal az elektronikusan benyditott t{mogalSsi k6relom vonatkozeseban ellen6rzend6 nem

hienyp6toltathat6 iogosultaegi kriteriumok:
a) a tamogaHst jgenyl6 aftal benyijtott nyilatkozat elektronikus 6s - elektronikus alaifes
haszn6laEnak kiv6tel6vel- papk alapt p6lddnya hienytalan, hibdtlan 6s hatArid6ben benytjt6sra
kerutt,

b)

a temogatast ig6nyl6 atlathat6 szervezeinek mindsiil az elhmh6ztart6sr6l sz6l6 201 1. 6vi CXCV.
torv6ny (a tovabbiakban: Aht.) '1. S 4.pontja 6s 50. S (1) bekezd6s c, pontja szerint,

c)
d)

a TOP 7. prioritas c6lkit[izeseihez val6 igazodds;

a

tdmogatAst ig6nyl6k t6mogatdsi rendszer szempontj6b6l

val6

megfelel6s6ge:

felszemol6s/vegebzemoles/ad6ss6grendezes mentes, koztaftozes mentes, e{5that6;

e)

az ATJHF-ben r6gziteft kiz6r6 okok esetleges fennalEsa.

Amennyiben a fenti nem hienyp6toltathat6 jogosults6gi kit6riumoknak az lH-nak elektrcnikusan benyUjtott
tdmogatesi k6relem nem felel meg, akkor hienypdbsi felhiv6s nelkul elutaslt6sra kerol.

2.

Az lH eltal az elektronikusan benyijtofi temogatasi k6relem vonatkoz{saban ellen6.zend6
hianyp6toltathat6 iogosu|tsagi krit6riumok:

a)

a HBB eltal bkelt helyi€mogatasi kerelem 6s a t6mogatiist igenyl6 eltala kozponti informatikai
rendszerbe feli6li6tt tdmogat6si kerelem tartalmi elemeinek azonoss6ga;

b)

a HACS 6ltal elvdgzett kdlts€ghatekonysag vizsgalat mddj6nak helytdlbsega.

a fenti hianyp6toltathat6 jogosuftsegi kiteriumoknak az lH-nak elektronikusan beny[jtott
tdmogaiasi k6relem nem felel meg, 6s ha az adoft jogosutsegi kriterium, vagy az adott jogosults5gi
szempontot igazol6 dokumentum hienya vagy hibdja hi6nyp6tles kereteben p6toltathat6, akkor az lH
Amennyiben

egyszeri alkalommal hidnyp6tlSsira sz6lft

feL.

Felhivjuk a tisztelt temogatast jg6nyl6 figyelmet, hogy a 27212014. (Xl. 5.) Kormenyrendelei 64/A S
6rtelmeben az iranyit6 habsag vizsgalja az adoti t6mogatdsi k6relemmel dsszefuggij, a rendelet XVl.
fejezete szer;nti kdzbeszee6si eljArdsok ellendrzes6nek ercdm6nyet, tovebb6 - ha .endelkezs6re 6ll - az
adott tdmogatasi k6relemmel dsszefuggii, a XVI- fejezet alapjiin lefolytatott ellen6|zes eredm6ny6t annak
6rdekeben, hogy el nem sz6molhat6 tdmogatasi dsszeg ne keruljdn odait6l6sre.

5. A FINANSZiROZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK
K6dUk, a projekt ei6kdszitese soren vegye figyelembe, hogy a temogatdst a prcjekt
megvatosjtasa soran

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

5.1. A tdmogat6s form6rja
Jelen helyi felhiviis kereteben nyujtoti temogates vissza nem 6ritend6 t6mogatiisnak min6siil.

5.2. A projekt maxim5lis elszilmolhat6 dsszkolts6oe
A jelen felhfvas eset6ben nem rebvens.

5.3. A temogatas m6rt6ke, osszege

a)

Azig6nyelhet6 vissza nem t€ritendd tamogatis dsszege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 60.000 000

b)

A tamogatas maximdlis m6rtdke az dsszes etsz6molhat6 kdtts6g 100,00 %_a.

l. A csekaly dsszegfi t'mogates kateg6fia atkatmazesa e6et6n a b) pontban szerept6
kdvel ke zO k sz e rin

L

szi

kse gos kiegesz fteni :

A temogat6s maximatis m6rt6ke az elszamolhat6 kdtts6qek

.1OO

monctatot a

%_a.

5.4. El6leg ig6nyl6se
j:Fl.f:1I11"-511"]:J:l !ii9s9l9tt projektek eser6ben az ut6finanszirozasu
venero tamogatasi etdteg maximSlis merteke a megiidlt

tev6kenys6sekre is6nybe

tamogatds

a)

b)

25 oba, de temeszetes szem6ly, mikro-, kjs_ 6s kdz6pv6 alkozes, civil szervezet, egyhezi jogi

szem6ly, nonprofit gazdasegi t6rsas6g kedvezm6nyezett esetdn legfeljebb Otszdzmi i6
forint,
100 %-a kdzponti, heryi dnkormanyzati vagy kdztestureti kdrts6gvetesi szerv, kdzveflen vagy
kdzvetett
tdbbs6gi 6llami tulajdonban ell6 gazdasegi tarsasag, hetyi dnko.mdnyzat, kdztestutet kedvezm6nyezett
eset6n, ha a kedvezm6nyezett
ca) a fizetesi szamreit az Aht. arapjdn a kincstarban koteres vezetni, vagy az eur6pai uni6s forr6sb6l
nydjtott kortsegvet6si tamogatesok kezelesere a kincsternar k0l6n fizet6si szamravar renderkezik.
vagy
cb) megit6lt tdmogatdsanak dsszege nem 6riel az otvenmilli6 forintot.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a kdzponti kdttsegvetesj szerv, helyi dnkormenyzat, dnkormanyzati
t6rsut6s,
kdzvetlen vagy kdzvetett tdbbs6gi 6llami tulajdonban 6lt6 gazdasegi tersas6g kedvezmenyezett
reszefe
tamogat6si el6leg akkor fory6slthat6, ha a HAcs (vagy az iranyft6 hat6sdg?) a kedvezm6nyezett
ertal
benyrljtott, az adott napteri 6vrc vonatkoz6 projektszinto likviditiisi tervet j6v6h;gyb.

A rikvidit6si te'u

a HAcs honrapjen/jeren heryi ferhiv6s s'akmai mefl6kretei kdzott t"larhat6 meg.
'abronja
A likviditdsitervre vonatkoz6 tovabbi szabatyokat a Kormanyrendelet 1 171A.
Iaftatmazza.
S_a

Felhfvjuk a figyelmet, hogy a tdmogatesi et6leg -vagy tdbb reszbtben t6rt6n6
eldlegfotyositas eseten annak
els6 r6szlete - kifizetes6t6l szdmitoft hat h6napon betul idijkdzi kifizet6s ig6nyt6st
szuks6ges benyUjtani 6s
ellami tAmogates eset6n az el6leg foly6sites6t6l szemitott 3 6ven betul az eJ6teggel
etszdmolni.

A Kbt- hat6lya aE tartoz6 beszerz6sn6t, sze it6i finanszirczas atkalmaziisa eset6n a €mogatast
igenyt6 a
kdzbeszerzesi elja€s eredm6nyek6nt megkdt ttt szerz6d6sben kdteles biztositani a szaititd
resz6re a

szep6d6s - tartar6kkeret 6s 6ltal6nos forgalmi ad6 n6rkul szamitott - ersziimolhat6 osszege
30%-anak
megfelel6 mert6k{ szdllit6i et6teg ig6nyt6senek tehet6s696t.

szdllit6i finanszlrozes alkalmazasa eseten a tdmogatdst ig6nyi6 kdzszfera szeryezet a kdzbeszerzesi
eljiir6s eredm6nyekent megkotdtt szez6d6sben kdtetes biztositani a sz6llit6 reszere a szerz6des tartal6kkeret n6lklri - ersz6morhat6 dsszege so%-anak megferer6 m6rt6ku szdlit6i er6reg ig6nyr6s6nek
Iehet6s696t.

szdllit6i finanszirozas alkarmazdsa eset6n a t6mogatast ig6nyr6 kdzszf6ra szervezet a 272r2oi4. xr.s.\
Korm. rendelet 118. S-dban foglaltak alapjen forditott afa-el6leg ig6nybe v6tet6re isjogosult.
A sz6lllt6i el6leg 50 %-aval legkes6bb a szer{it6i sze.z6d6s szerinti ellenszolgeltates elszdmorhat6
6sszege
50 %-6nak teljesft6s6t kdvetden hatad6ktatanul el kell szdmolni.

A szallit6i el6leget a T6mogat6 visszakdveteri, ha a Kedvezm6nyezett nem nyujt be ig6nyr6st id6kozi

kifizetesrc a szerlit6, el6leg - vagy t6bb r6szretben t6rt6n6 el6legfory6srtes eset6n annak els6 reszrete
kifizet6s6t6l szAmitott 12 h6napon belul, vatamint ha a beny[jiott kifizetesi ig6nyt6s vagy mas
kdrutm6ny _

-

igy kuldndsen helyszlni ellen6rzes megdllapitesa
bizonvitia.

-

a tamogatas nem fendeltet6sszerii felhasznalaset

5.5. Az elszemolhat6 kctlts6gek kdre
A prqeK ebzamolhat6 kitlts6gei kdzott azon kdltsegek tewezhet6k, amelyek a projekt t6mogaihat6
tev6kenys6geihez kapcsol6dnak, szercpelnek a felhiv6sban rogzitett ebzemolhat6 kortsooek kdzott
6s
megfelelnek az6ltalanos elszamothatdsegi fett6teleknek.

A prqekt nem ebzamothat6

kiittsegeinek a tamogathat6 tevekenysegekhez kapcsot6d6, nem
elsz6molhat6 kdrts6gekvagy a nemtamogathat6 tev6kenys6gek k6rts69eimin6surnek. a nem
ersz6molhat6
kdltsdgek r6szei a projekt dsszkoltsegenek, azonban nem r6szei a projekt etsziimothat6
kdlts6g6nek.

Amennyiben a pfojekt tartalmaz olyan t6mogaihat6 tev6kenyseget, amelyet nem a temogatasi
kdrelem
r6szek6nt, nem annak ko{ts6gkeret6b6l kivan megvar6sitani, 6s/vagy tartalmaz oiyan nem t6mogaihat6
tev6kenys6get, amelyet a temogatist ig6nyl6 meg kivdn vat6sitani a pfojeki r6szek6nt, azonban
a
feJhiv6son kivrli forrasb6l, akkor ezen tevekenysegeket etkuldniteiten es egy6delmr:ien
be kel mutatni a
tamogat6si kerelemben, varamint a k6s6bbiekben megkiit6sre keru16 velrarkoz6i szerz6desekben is.
A
projekt kdltsegvetesdnek megferer6en reszretezettnek 6s iry m6don e|en6rizhet6nek
ke|| renni ahhoz hogy
meghat6rozhat6 legyen a kdttsegel( ifletve ezen bet0l az etszdmothat6 k6tts6gek besofotasa.

A t6mogat6si k6relem r6szek6nt benyiitott katttsdgvet6snek tartatmaznia kell a proiekt tsszes
k6lts6g6t!

A kdltsegek elsz6molhat6s6g6val kapcsolatos 6ttaldnos el6tr6sokat, tovibb6 az egyes kottsegtipusokra,
iiletve kdltsdgelemekrc vonatkoz6 artar6nos szab6ryoze* a27212014. (xr.5-) Korm.;enderet
5. mel6kret6t
kepez6 Nemzeti szaberyozas az erszamorhat6 k6rts6gekr6r

larlalmazza.

-

2014-2020 progrcmozasi idlszak c. ()lmurat6

Jelen felhives kerct6ben az at6bbi kdftsegek tervezhet6k, illetve szemolhat6k el:

f.

Proiektel6k6szit6s kaitts6oei (Sajdt tetjesitesben is etv6gezhet6 a 27212014. (Xt.S.) Korm.
rend. 5

rnell6klete szerint)

a felhivds 3.4.2. fejezetdben et5irt k6tetez6en etk6szttend6 megatapoz6 dokumeniurn

szuksegletfelmdr6s, el6zetes ig6nyfelm6r6s, c6lcsopod etemzese, piackutatds, helyzeifeitaras
27

Kdzbeszerzes kdlts6qe

,

kdzbeszez6si szak6rt6 dija
kdzbeszerzesi e!e.6s dfja

Eqveb proiektel6k6sziteshez kapcsot6d6 k6lts6q

-

ebkeszit6shez kapcsol6d6 egy6b szake.t6i tandcsades

ll, Beruh6zashoz kapcsol6d6 kitlts6oek
Eszkdzbeszerz6s kdlts6oei

-

bekerul6si6rt6k
beker0lesi 6rt6k egyes t6telei

Az eszkdzdk beszeEese dnelban nem tdmogathatd, csak a felhivas 3.1 fejezeteben felsorclt
tamogathat6 tevekenys6gekhez kapcsol6d6an, amely bvekenysegek eset6ben az eszkbzbeszerzes
bizonyithat6an sz0kseges az adott fejtesztes tunkci6janak megfetet6 m(kodtet6senez.

lmmatefielis iavak beszez6senek koltseqe
vagyoni 6rt6k0 jog bekerttesi 6rt6ke

-

szoftver bekerul6si 6rt6ke
egyeb szellemitermek bekeriilesi 6rt6ke

lll. szakmai meovar6sftashoz kapcsoiid6

szorqartatasok kiilts6qei (saj6t teljesit6sben is erv6gezhet6

a27212014. (Xl.5.) Kotm. .end. 5. mell6ktete szerint)
Szakmai meoval6sit6shoz kapcsot6d6 szotqdltatas kOltseqe
Eqv6b szak6rt6i szoloelbtas kdlts6qei

-

fodit6s, tolm6csoEs, lektoralds kdttsege

felmer6sek, kimutatdsok, adatbezisok, kutatdsok, tanulmenyok k6sztt6s6nek k6lts6ge
Llarketino. kommunik6ci6s szoloettat6sok k6ltseqei

-

marketingeszkdzdkfejleszt6se
rendezv6nyszervezes, kapcsol6d6

e 5t6si,

Un. ,,cate ng" kdftsegek

egy6bkommunikSci6stev6kenysegekk6tts6gei

Kdtelez6en el6id nvilvenossiiq biztosttAs6nak k6lts6qe
Eqv6b szolqaftaEsi k6lts6qek

lV.

biztos lt6kok jogi, kdzjegyz6i, bankkdtts6gei

hat6segi igazgatesi, szotgattat6sidijak, ilet6kek

vagyonbiztositasdlja

Szakmai meoval6sftashoz kapcsol6d6 eqv6b kOtts€qek:

-

Szakmaimegval6si6shozkapcsol6d6anyagk6lts6g

V. Szakmai meqval6sitiisban kdzrem0k6d6 munkatarsak k6tts6qei
Szakmai meoval6sltashoz kapcsol6d6 szemelvi ieleq( €fordit6s

-

munkab6r
foglalkoztatest brhel6 ad6k, jarubkok
szemelyi jellegt:l egy6b kifizetesek

szakmaimegval6siteshozkapcsot6d6 Utikdttseg, kikutdet6si kdtts6g
2A

Vl. Proiektmenedzsment kdtts6q a

2721201|4 (Xl. 5.) Kormdnyrendelet a Nemzeti szabelyaza)s az
elsz6morhat6 k6lts6gekr6r cfmii 5. s2. meflekretenek 3.8.2. pontj6ban,
a k6zszf6ra szervezeteKre vonatkoz6
specialis el6lrdsok figyelembev6tel6vet az atabbj kdlts6gflpusok szamolhat6k
el a proleKt menedzsment
kereteben:

Prciektmenedzsment szem6lvi ie eq( .efoditesa

-

munkab6r
foglalkoztatest teft el6 ad6k, j6rut€kok
szem6lyi jelleg( egyeb kifizetesek
utazesi k6ltseg
helyi kdzleked6s kdlts6gei
napidij

Prqiektmenedzsmen

ltatds dlia

EoVeb oroiektmenedzsment k6ltseo

p.ojektmenedzsmenthez kapcsol6d6 iroda, eszkdz 6s immateri6tis javak
b6deti kdtts6ge
prcjektmenedzsmenthez kapcsol6d6 anyag 6s kis ertekr:i eszk6z6k kdltseqe

Vlll. Tartal6k

Az elsz6molhat6 k6lts6gek kapcsen az lllami tamogatesokra
vonatkoz6 rendelkez6sek
5.5.1

Egyszer0sitett k6lts69ebzemohsra vonatkoz6 e16ir5sok
Az egyszerlisitett ersz6morasim6d arkarmazesa a jeren ferhivds kereteben megvar6suro projektek
eset6ben

kdtelez6 az alabbiak szerint.

Az egyszerusitett erszemorasi m6dok eseteben, a kdrtsegek ferme r6set a kedvezm6nyezettnek
nem kerl
aletamasztania hatt6rdokumentumokkar (p6rd:iur sz6mrdvar, banksz6mrakivonattal, osszesrtdver,
iletv-A
egy6b szamviteli bizonytattal), 6s a piaci Araknak vat6 megfetelest sem ke vjzsgetni. Ez gyaKortatban
a
azt
jerenti, hogy a kedvezm6nyezettnek sem a kifizetesi kererem
meir6kretek6nt ne; kel a kdrts6g fermerur6s6t

igazor6 dokumenrumokat benyljtani az irdnyit6 hat6sdghoz, sem erklrdnitetten nem sztiKseges
6rizni
a projekt hetyszinen nyilventartasaban. A hazai szamviteti szabetyoknak megfelel6en a
bizonyratokat term6szetesen meg ke|| 6riznie a kedvezm6nyezettnek, viszont a
€mogatast nyljto 6s
ellen6rz6 szervezetek helyszini ellen6rz6s sor6n sem vizsgaljek ezeket.

azokat

/

Az Eur6pai Parlament 6s a Tandcs 1303/2013/EU rendetet 67. cikk (1) bekezdes d) pontj6nak
6s

(5)

bekezdes d) ponlenak, valamint a 68. cikk (1) bekezd6s b) pontjanak, vatamint
a 2014_2020 pfogfamozesj
id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokb6i szefmaz6 bmogatesok fethasznatasdnak
rendj6r6t sz6l6
27212014. lxl.5.) Korm. rendelet 5. me 6klet6nek 7.7.2.2.1. pontjdnak atapjan, jelen
fethives kereteben,
illetve a prcjektmegvar6sitas sor6n kdterez6 az arabbi, m6dszertani megarapoz5st
nem igenyto szazalekban
meghat6rozott dtal6ny (ftat rate) alapU egyszeriisitett kdlts6g elszemolesi
m6dot atkalmazni _ amennyiben
a rentebb meghatarozott kdzvetett kdrts6gek nem kdzbeszerz6si erjeras keret6ben kerurnek
beszerz6sre,
illetve azok nem 6rintettek kdzbeszez6sj eljaressal - figyelemmel a kett6s finanszlroz6s
etkerutes6re.
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A projeK

szakmai megval6sitAsaban ktizvefleniil k6zremfikiid6 munkatersak szem6tyi jellegii
raforditasainak 15%-a fordithat6 a proiekt megvat6sitasehoz ktizvetetten kapcsol6d6
tev6kenys69ek, szolgaltatasok kiilts6geinek fed6zet6re.
Jelen Felhlves kerct6ben a

.

Kdtelez6nyilvenossdgbiztosftesanakkdlts6ge,

a kiizvetett ktilts6gek. Ezeka ktilt66gek csak Stateny alapU etszamolask6nt

nyiithatdak bea szakmai
megval6sftas6ban kaizvelleniil ktiz.emiikdd6 munkat6.sak szem6tyi ie egi raforditasainak 1S%-a
eroj6ig, megtartva a Felhiv6s 5.7 pontiaban szercplo vonatkoz6 kiitts6gkorl{tokat is.
Kozvetlen kdlts6gnek szamit a projekt so|en elszamolhatd minden m6s kdltsegkateg6ria.
A kdzvetlenUl kdzrem(k0d6 munka6rsak szemelyije eg! refordit6sainak min6silnek a projekt szakmai
megval6sitasdban k6zvetlenril kdzremUkdd6 munkat6rsak szem6tyi jellegil rdforditesai, tehat a vetit6si

alap: a szakmai megval6sltasban r6sztvev6 munkatersak szem6lyi je eg( riiforditesai kdttsegkateg6ria,
amelybe a projektmenedzsment kdlts6gei nem tartoznak bete. A szdzal6kos ataldny m6rt6ke: tegfetjebb
15o/o. A szezalekos etaldny elszamol6sba bevont kozvetett kdltsegek kifizet6se a vetitese atapot k6pez6
kdltseg kifizet€s6vel egyidejr:ileg tdrtenik, att6l nem killdnv6laszthat6
A 27212014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 5. mellekbtenek 7.5 ponua alapjen tetjes eg6sz6ben kdzbeszeE6si
vagy beszerz6si eljaras kereteben megval6su16 prcjektek megval6sitasa soran felmerilt kolts6gek eset6n
nem aikalmazhat6 egysze{jsitett elszamobsi m6d. Ha az elszamolni tervezett kdlts6geknek csak egy r6sze
keletkezett kozbeszerz6si vagy beszez6si eljeras keret6ben megkijtdtt szez6d6sb6l, az alkalmazhat6sag
felt6teleit vizsgdlni kell. Ha a kiszervezett (beszerz6s, kozbeszerz6s Utjdn megval6sitott) tev6kenys6g a
projekt m(szaki, szakmai tartalmanak l6nyeges vagy tobbs6gi elem6t jelenti, akkor egyszerrjsitett
elszemolds az adott tevekenyseg vonatkoz6s6ban nem alkalmazhat6.
Amennyiben a megval6sitas so16n szabalytalansagi elj6[as eredm6nyek6nt megalbpithat6, hogy p6nzugyi
6rdeks6relem tdrt6nt 6s p6nziigyi korrckci6 el6ir6sa sztkseges, adott t6telek tevonesarvai, elsz6molhat6
dsszegenek csdkkent6s6vel, vagy egyes kdlts6gflpusokra fordlthab Umogat6si dsszeg csdkkent6sevel, a

szabSlytalansaggal 6rintett, vetltesi alapba tartoz6 osszeghez automatikusan hozzeaddsra kerol a
szezal6kos etalennyal erintett iisszeg is.
Kdzszf6fa szervezetek eset6n a projektmenedzsment kdlts6gek elsz6molhat6s6ga tekintet6bef figyelembe
kell venni a 27212014. (X|.5.) Korm. rendelet 5. mell6kletenek 3.8.2. pontjeban foglalt el6irasokat.
,,Saj1t teljesit's a 27A2U4. 61.5.) Kotn. rendelet 5. sz. ne eklet 3.5 pontjeban tetutak szeint az atabbi
kdlbegkategdi'k. kdlts6gtipusai vonatkozeseban sz6nolhatb el:

.
.
.

Prcjektel'keszircsk'lts'gei:
Szakmai megval6siftshoz kapcsot6d6 szolg^ltaasok kAlts^gei.

Szakmai megval6sihsban k1ztemfrkdd6 nunkatersak k6fts6gei (kiv6ve: szaknaj

megval6siteshoz kapcsol6d6 Atikdltseg, kiktJtdetesi k6lts6g):

.

Projektmenedzsment kdltsegek (dsszes k1lts^gtipus vonatkozeseban, kiv6ve:
prolektmenedzsmenthez kapcsol6d6 tttik1ftseg, kik1tdetesi k6fts6g 6s egy6b
p rye

ktm

e n e dzs m e n

t k6ltseg).

A sajet teljesit6s kerct6n belill a 27212014. lxl.5.) Korm. rendelet 5. sz. mell6klet 3.S.4. ertelm6ben a
kdzremrikdd6 munkataEak szem6lyi jellegLi refordttesai szdmolhat6k et.
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Amennyiben a tamogat6st ig6nyr6 helyi dnkormSnyzat 6s az adott kdrts6g tekintet6ben a sajat
terjesit6st
lehet6v6 teszia ferhivds, akkor erszdmorhatdnak min6s0ra porgarmesteri hivatar vagy kdzds
dnkorm6nyzati

hivatal alkalmaziis6ban alrd munkatarsak brutt6 munkab6f- 6s b6rj6rur6k kdrtsege is

szab6lyozes felt6teleinek betartdsevai.

a

vonatkoz6

5.6. Az elsz6molhat6seg tovabbi felt6telei
A helyifelhlvas keret6ben temogatott prcjektek kdrts6gei ersz6molhat6sdg6nak kezdete: 20.j 7.10.01., v6gei

2420.12.31.

4272/2414. (xr.5.) Korm. renderet s. melekret 2.3.2.sb pontja erterm6ben a nem kozbeszezds kdteres
beszerzesek vonatkoz6sdban az aFbbi osszeferheteflens€gi szabelyok 6llnak fenn:
Nem fuggetlen az az ajanlattev6,
amelyben a tamogatesi ig6nyl6/ kedvezm6nyezettvagy ezektulajdonosa

a)

b)

c)

_

irAnyii6 vagy fetUgyeJetj

szerve -, annak tagja, 6s/vagy a szetuezet nev6ben nyilatkozattetelre, kepviseletre jogosult
szemely, bvabbe ezen szem6ty hozzatartozoja az at6bbijogok vatametyik6t gyakoroljai tutajdonosi,
fenntart6i, vagyonkezet6i, iranyit6si, kepviseteti, munk6ttat6i, vagy kinevezes;;
amelynek tulajdonosa - irenyft6 vagy felUgyeletiszerve -, annaktagja, es/vagy a szervezet nev6ben
nyilatkozatt6telre, k6pviseletre jogosult szem6ly, a t6mogatast ig6nyt6 / kedvezmenyezett
szervezeteben vagy ugyanazon beszerz6s vonatkozesdban m6sik ajenlattev6 szervezet6ben az
alebbijogok valamelyik6t gyakorolja: iulajdonosi, fenntad6i, vagyonkezel6i, irenyitiisi, k6pvi6eleti,
munk6ltat6i vagy kinevez6si; vagy
ha a t6mogaiest ig6ny 6 / kedvezmenyezett vagy mdsik ajenlatiev6 vonatkozasaDan pannef vagy
kapcsolt vdllalkozdsnak min6sUt.

Az dsszef6rhetetlens6g vonatkozdsaban hozzehdoz6nak mindsul ptk. 8i1. (1) bekezd6s 1. 6s 2. pontja
S
6rtelm6ben a hezastars, az egyenesagbeli rokon, az drdkbefogadott, a mostoha,6s a nevelt gyermek,
az
0rdkbefogad6-, a mostoha- 6s a nevel6szu16, a testv6r, az 6lett6|s, az egyenes6gbeli rokon h6zastarsa,
a
h:zast6rs egyenes6gbeli rokona 6s testvere, 6s a testver h6zast6rsa.
A tamogatasi k6relemben tervezett ebzamothat6 k6lts6gek aHtamaszt{sa:

A k6lts6gsz6mitds alapjaul szolget6 egysegerak nem hatadhatj6k meg a szokesos piaci :irat, iiletue a jelen

Felhlves 5.7 pontjdban dgzitett tevekenysegek eseten feltuntetett korl6tokat. piaci er igazotasa
a
kdzbeszerzesi eljer6s arapjen megkdtdtt szerz6d6s esetdben a kdzbeszerzes dokumentdci6jevar, vagy
l(dzbeszerz6si kdtelezetts€g hianyeban, illefue a kdzbeszerzesi 6rt6khabrt eI nern 616 beszerz6sek
eset6ben tobb lehetseges szallrt6t6r tdrt6n6 aj6nlatk6r6s kereteben beerkezett ajan{atokkal t6rt6nhet.
Legar6bb h.irom, egymdst6r6s a tamogatdst ig6nyr6(k)t6r/kedvezm6nyezett(ek)t6r fuggeien ajiinrattev6t6l
szarmazo, azonos tafgy0, osszehasonlfthat6, 6rv6nyes , Iresos drajdnlat megldte szukseges. In_house
beszerz6s eset6n a Kedvezm6nyezett a piaci erat a 2721201|4. (X1.5.) Kormdnyrendelet in-house
beszerz6sekrc vonatkoz6 elszemolhat6segi szab6lyainak betar6s6val,6s a nem fuggeflen arajanlat
mellett, herom egymastdl 6s a tAmogat6st ig6nyl6(k)t6l/kedvezm6nyezett(ek)t6t fuggeten aj6nlattev6t6l
szarmazo, azonos tafgyi, 6sszehasontithat6, 6rvenyes, iresos draj6nlattal igazolja. Az aj6nlatk6r6st igy
kell lebonyolitani, hogy az igazotas felt6tetei te{jestthet5ek legyenek.

Nem kdzbeszerz6shez kapcsol6d6 kdrtseg eset6n a piaci arnak var6 megfereres elen6rz6se cerjab6r
a
iemogat6st ig6nyl6neka tdmoga€si k6retemmet egyjdejllleg, annak mel16kletek6nt, de legk6s6bb a projekT
el6k6szltesi m6rf6ldk6ig legalebb h,rrom r6szletes arajdntatot szoks6ges benyLijtania minden retevans
kdrts6gvet6si t6ter eseteben. KdzbeszeQ 6shez kapcsol6d6 k6lts6g eseten ugyanezen id6pontig
elegend6
egy indikativ 6raj6nlat, illetve tervezdi kdtts6gbecst6s benyijjtasa minden retev6ns kdtts6qvetesi t6teJ

eset6ben.

Fentiek al6l kivetelt k6peznek a hercm milli6 forintniil nagyobb elsz6molhat6
dsszkdltsegU projektek azon
leend6 szee6d6sei' meryektervezett kdjtsege nem haradja meg a bruttd 300 oo0 fodntot.
Ez ut6bbiesetben

az a€jdnlatoknak rcndelkezesrc kell dltnia, azonban benyrjtani nem szitks6ges, azokat a temogat6
he/yszini ellenbrzds kereLeben ellend zheii

A nyilt kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 eszkdzdk eseten az ifasos ajiinlatok kivelthat6ak hivatatos
arajdnlatok bemutatasaval (pt.: forgalmaz6 c6gek honlapja)_

Az 6rajanlatkereseket 6s az aj6nratok be6rkez6s6t megfeier6en dokumentarni szuks6ges (posiai ieJadds
b6lyegzdjefaxjelent6s/6rkeztet6s/iktat6s), mely a helyszlni e en6rz6sek sor6n e enorzesre kerut. A2
alat6maszt6 dokumentumok (erajAnlatok, kimubtesok) nem tehetnek a kdzbeszez6s vagy beszez6s
efedm6nyek6nt megkdt6tt szerz6d6s aleirdsdnak d6tumehoz k6pest 6 h6napnat 169ebbiek.
Kifizetdsi ig6nyl6s ellen6z6se sodn amennyiben az ajdnratok a piaci dr igazorasara arkalmairanok
(kul6nosen: nem dsszehasonllthat6ak, nem azonos targyriak, nem egym6st6l 6s a
prolektgazd6t6l/ajenratk6r6t6l fuggeflenT piaci szerepr6ktdl szarmaznak, a
tenyleges piaci arat ierent6sen
meghaladjek) a felme|i]tt kdltsegek a projeki tefi6re nem elszamothat6ak.
A szem6lyi jelleg( r6forditiisok megalapozas6ra a Umogatesi k6relemmel egyutt benyUjtand6k a
bmogatasi k6relem benyrjt6s6t megel6z6 6vre vonatkoz6 b6rkartonok vagy egy nyiratkozai az erinteit
id6szak szemeryi jelleg( rafordrtesainak 6rt6k6r6r, melynek megarapozottseg6t a tamogat6 elren6rzi.
Amennyiben c6lfeladat kerul mege apttas€ a p.ojektben elv6gzend6 feladatokra, [gy a c6tfetadat
keret6ben megallapitott b6r/iltetmeny havi dsszege nem hatadhatja meg az adott munkavdllat6,
Kedvezm6nyezettn6l, a temogatdsi k6rclem benyijtasakor 6rv6nyes b616neldilletm6nv6nek havi6sszeo6t.
A t6mogardsi Kdre,em kdlis6gvet6s6ben m,nden esetben szitKseges .neglerdlni. hoiy az aoott szenity
foglalkoztatasa miryen jogviszonyban tdrtenik majd, 6s r6szretesen kerurjdn bemutatas;a a tervezett Kdriseq
sz6mtiasimodja
Megl6v6 foglalkoztatott eset6ben az etsz6molhat6 szemetyi jellegii dfordltdsok csak indokolt esetben
(munkaidii ndveked6s, feradatb6vur6s, munkakdrb6vur6s) 6s m6rtekben emerkedhetnek
a tamogat6siig6ny

benyljbset megel6z6 utols6 6vi Stlagb6rhez k6pest.

A piaci ef bizonyitesa a Kedvezm6nyezett feladata 6s felel6ss6ge. Ezattal a projekt kdlts6gvet6s6nek
6s az
abban szerepl6 koltsegtetereknek megferer6en feszretezettnek, szakmai indokrassar eletottnak es iryen
m6don ellen6rizhet6nek kell lenniUk ehhoz, hogy a piaci 6€knak t6rt6n6 megfeJetes ellen6rizhet6
legyen.
A kiilts6gvet6s r6szretezetts6g6t 6s bemutaiesat minden kditsegerem vonatkozdseban Lrgy kerj megtenni,

hogy beazonosithat6 legyen a tervezett egys696r, annak feloszt6sa k6lts6g t6telekre, az egys6g
megnevez6se, szakmai indokl6s a m6rt6k6re vonatkoz6an

A piaci af

igazol6sdt6l eltekinteni csak az lfenytt6 Hat6sag 6ftal adott egyedi enged6ly atapjan, a
beszerzend6 eszkoz vagy szolgejtatas egyedi je egenek aEtemasztdsavat tehet (pt.: hat6sdgi dfak,
kozuzemi szoJgeltatiis, vagy otyan specialis eszkdz, technotdgia, amelyek csak egy gy6rt6t6t szerezheto
be, vagy az adott eszkdzt, berendezest csak egy kizer6lagos forgalmaz6 hozhatja be Magyarorszagra).
Az
ellen6rzeshez iryen esetben biztosrtani kerl regar6bb egy refefenciaa't, az arebbi forrasok varameryik6b6l
(a gyart6 hivatalos 6rrist6i, katar6gusai; kurf6rdi kepviseretek arristdi, katar6gusai; a fofgarmaz6
6rtar m6s, a
kedvezm6nyezett6l fUggetlen szervezeteknek adott 6raj6nlat
amennyiben a forgalmaz6 ezekel

_

rcndelkez6sre bocs6tia).

Egyszefilsltett erszamorassar 6rintett k6lts6gek tekintet6ben nem
megfeleJ6s€g igazoliisera szotgiil6 6rajAntatokat.

kell benyLijtani a piaci amak

va16

rNm foggetren az az ajlrnrarievo, ameryben a l6mogatad
igenvb irjetve kedvezmenvezett vagyturajdonosa (rrany(o
ferilgyereii
vetoE mrak tasia, a eervezet nev6ben nvlatkozaneter., kepviseretre jogos,lt szamerv, e;n s;merv plk. s:i vagy
s (l t6ekezii;s 2.
pontja szeinti hozzatatuzoja, lutajdonosi, fennraftoi, vasyonhezeroi. r;iirasr,
kepvisdleti, munkaddr, vagy k fevezesi jogokar
svakorcr' vagv foditva' amelv orvan sz6litor6r sz,rmazk, ame]v,rek rujajdonosa (i;anyito vagy reugyer;r szerue1, annak lagja, a
-vi.rkozarrereL.
vFtoqer nevebel
repvrserer€ jososn rzemey a reovezmenvezln sze_nezere-o'en vagy r
-as,r, a-anririevo
szetoezet-.ben turajdo.os fenfrarroi, vasvonkezeroi, iranyitasi, kepvisereti, mui6tal6i vasy kinevezesi jogokar
syakarct. Nem
ruggefl$ tovabba,u aj6n attev6, ia a Hmosarrsr ig6nvrd, irretve keavezmeryezeit vagy masii a;anlanevo Joiarroziiaoan
pariner
vagy kapcsoit valbkozAsnak mjr6s0l

32

A t6mogatest ig6nyl6 es a kedvezmenyezett kotetes vizsgatni az aj6nlattev6k szerz6d6s teljesltes6re va16
alkalrnassAget.

A

projekt megval6slt6s szakaszdban kijttsegvet6si t6tett erint6 szez6desm6dositas eset6n minden
relevans esetben sz0ks69es benyUjtani a piaci dr megfelel6s6g6t at6t6maszt6, Korm6nyrcndeletben
megha€rozott dokumentumokat es szakmai indoklast a m6dositesra vonatkoz6an. A m6doslt6st minden

esetben a m6dositAssal 6rinteft kdltseg, elszamotesra tdrten6 beny0jtesa el6tt szuks6ges benyLljtani.

Koltsegndvekmeny ellen6zese sor6n

a

Tamogat6 Az eur6pai uni6s forresb6l finanszirozott egyes
(|. 1.) Korm. rendelet szerint jar et.

projektek kdlts6gndvekmenye t6mogathat6sAg e"6t sz6t6 j7 t2017.
Jelen felhivAs kereteben egyszeri elszamol6sra nincs lehet6s6g.

Jelen felhiv6s kefet6ben az al6bbi kdltsegek tekintet6ben dsszeslt6k6n tddenik a meqvat6sitas soren az
elszemol6s:

'1. Forditott ad6zd6 eset6n az Afa-6sszesit6 forditott ad6zas esetere

alkalmazand6 (amennviben

relev6ns)

2.

A projektmenedzsment bvekenys6gben vagy szakmai megval6sit6sban r6szt vev6k projekthez
kapcsol6d6 szem6lyijlleg0 kdits6geinek etszdmolasa a Szemelyi je egij kdltsegek 6sszeslt6j6n
(amennyiben rclev6ns)

3-

Az utazasi 6s kikdldetesi (napidij) kdltsegt6rites elsz6mol6sa az 0sszesit6 az utazesi 66 kikrldet€si
(napidij) kOltsegt6rites elszdmotAsAhoz dsszesit6n (amennyiben etevans)

4. Anyagkdlts€g elszdmoldsa az Anyagkolts6g dsszes,t6l6n (amennyiben retevans)
5. Aitalanos (rezsi) kdlts€g az Altateno6 (rezsi) kdlts6g 6sszesit6n (amennyiben retevans)
6. Kis Emogatastartalm[ sz6mlek a Kis €mogatastartalmu szamlak dsszesltdl6n (amennyiben
relevans)

Jeien felhiv6s keret6ben kis tamoga€startalmU bizonytatok 6sszesit6j6n elszamothat6 bizonytatok
maxim6lis tamogatdstartalma:

.
.

amennyiben a 25 milli6 forintnel kevesebb tamogatdssal megval6sul6 projektek eset6n az
elszamob bizonylat tamoga€startalma a 100 ezer fo ntot nem haladja meg,
illetve a legaldbb 25 milli6forint tAmogat6ssat megval6sut6 projektek eset6n az elszamol6 bizonylat
tdmogatestartalma az 500 ezef forintot nem haladja meg,

az elsz6mol6 bizonylatot Kis tamogatastartaimU sz6mtdk dsszesit6jen szukseges etsziimolni.
Jelen felhivas keret6ben sz6beli megdllapodas alapjen t6rt6n6 kdlts6gelsz6moEsra nincs tehet6s€g.

Az 6pit6si beruhdzas vagy 6pttesi koncesszi6 esebn a herromszazmilli6 fofintot eter6 vagy meghalad6
elsz6molhat6 kdlts6gelem vonatkozdsaban a Korm6nyrendetet 116. S (2) bekezdes c) pontja szerinti
kedvezmenyezett eseten csak szellit6i

fi

nanszlrozes alkalmazhat6.

E-beszerz6s funkci6 hasznelatara vonatkoz6 t6idkoztatasl

A

kedvezm6nyezefteknek lehet6segiik van a p6ly6zati e-Ugyint6z6s felulet e-beszerz6s funkci6j6nak
dnkentes hasznelatdra. Amennyiben a ,,Beszez6seim" menupontba az ajenbft6teli hatarid6t megel6z6en
felt6ltik be6zezesi ig6nyriket, 0gy azoka http://patyazat.gov.hu/e,beszerzes oidaton nyilvanosan et6rhet6ek
teszneK.

Az ig6nyt az ajenlatt6teli hatdrid6t megel6z6en, az ajanhtt6telhez szrikseges esszerii iddben javasolt
feltdlteni. A beszee6si ig6nyben lehet6seg van megjetdtni tdbbek kdzdtt az ajentattdtel m6djat, hataridej6t,
a beszez6si ig6ny targy6t 6s a tetjesttdsi fetteteleke| Fethivjuk a figyetmet, hogy az e-beszerzes funkci6
hasznd{ata nem helyettesiti, csup6n el6segitheti a szokesos piaci ar igazolesara vonatkozd kotelezetts6gek
teliesiteset.
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E-be6zerz6s funkci6 hasznelatera vonatkoz6 k6tetezetts6g:
Felhivjuk a figyelmet, hogy a kedvezm6nyezett k6tetes a projekt kerei6ben megval6sitand6,
Kbt. haatya
al6 nem tadoz6 beszerz6sei vonatkozdseban az aldbbiak szerint elj6rni:

t 1l:9y:iT:".y:*L beszerzesi igenyet az ajdntattdteti hatdfid6t megetbzd tegatdbb dt nappat kdrebs
a patyaza! e-ugytntezes tetuteten ,.Beszeedseim" menupont alatt feltolteni.
2 Nem kell kdzz6tenni a beszez6si ig6nyt 3oooo00 Ft'n6r nagyobb ersziimorhat6 dsszkorts6gu
projektek azon szez6d6sei eset6ben, amelyek elszamothat6 dsszkdits6ge
nem hatadja meg a 300.060
Ft-ot.

E-beszerz6s funkci6 ha8zn6latera vonatkoz6 lehet6s€g:
F,elhlvjuk a figyelmet, hogy a kedvezm6nyezettnek lehet6s6ge van a projekt keret6ben
megvatositand6,
Kbt. hat6lya al5 nem tartoz6 beszerz6sei vonatkozdseban az alebbiak szerint ejjami:

L

A kedvezm6nyeztt.beszezesi jgeny6t az aj6ntatteteli haterid6t megeldz6 tegalebb ot nappar (otetes
a patyaza$ e-lgytntezes tetuteten ,,Beszerzeseim, meliipont alatt feltdlteni.

2.

Nem kefi k6zz6tenni

a beszer26si igdnyt 3 000 o0o Ft-nar nagyobb ebzamorhat6 dsszkdrts6g(
projektek azon szerziid6sei eset6ben, ;melyek etsz6motnato osszt;iti6le
nem i.iataola meg a soo.ooo
Ft-ot.

5.7. Az elszemolhat6 k6lts6gek m6rt6k6re, illetve ar6nydra vonatkoz6
elverasok

A

prcjekt tervez6se soren az egyes elsz6morhat6 koltsogtipusok vonatkozaseban

korlaitozesokat szUkseges figyelembe vennt:

lfveve tOzUe--esi

kdvetkez6

Maximelis m6rl6ke az
6sszes ebzemolhat6
ktilt€6qre velitve l%)

Kitlts6gtipus
Projekt el6k6sziies, tervezes
lefolytat6s6nak kdlts6ge)

a

etlarasot<

Ktjzbesze126si eljd16sok tefolytat6sa

7o/o

10/.

Projektmenedzsment

2,54/.

Tdjekozta6s, nyiiv6nosseg biztosftds

0,5%

Jelen felhlves keret6ben a fenti tablazatban meghatarozott szAzalekos korbtok betadesa a tamogaEsi
k6relem 6sszeellit6sa, valarhint a pfojektmegvat6sftes soriin k6telez6.

5.8. Nem elszamolhat6 kolts6gek kore
A tdmogathat6 tev6kenys6gekhez kapcsot6d6an nem elszamolhat6 kdltsegnek min6sil mindazon
koltseg,
amely nem szerepel az 5.5. pontban, k0lijnosen:

a)

IntegrSlt Tetepul6sfejteszt6si Strategia fetutvizsgatata, m6dosit6sa, kieg6szit6se, elk6szit6se;

b) 616 ellat ves6fbsa;
c) jdmd beszerz6se.
d) a ievonhat6 6fa,
e) a kamattartozas-kiegyen

tftes,

f)

a hitelkamat,

g)
h)

a hitelt!ll6pes k6jts6ge, egy6b p6nzUgyforgalmi kdtts6gek,
a deviza-atvdltesi jutat6k,

r) a p6nzUgyi, finanszhoz6si tranzakci6kon realizdIerfolyamvesztes6g,
i) a bi*agok' kedvezmenyezett 6rtarfizetett k6tb6fek 6s a polgari perrendtart6sr6r sz6
t. t6rv6ny 75. S szerihti perkdftseg,

16

1952. 6vi

foggeienulatt6l, hogy bk6sag ettal megit6l6sre kerult_e.

A felhiv66 5.5. ponuaban fel nem sorolt k6lts6gek abban az esetben sem szemolhat6K et,
amennyjben az
6llami tdmogatesi kateg6riiikra vonatkoz6, jeren ferhivdsban tar6rhat6 egyeb i;;tmutatesok
rehet6v6
tenn6k.

5.9. Az 5llami tdmogat5sokra vonatkoz6 rendelkez6sek
Temogateshalm026des
Azonos, vagy r6szben azonos azonosithat6 elsz6molhat6 kdlts6gek eset6n 6llami t6mogates
abban az

esetben halmozhat6 miis, hetyi, rcgion6lis, 6llamhaztadasi vagy uni6s forrasb6l sz6rmaz6 dllami
tamoga€ssal, ha az nem vezet a csoportmentess6gi rendeletekben, vagy az Eu6pai Bizotts6g j6vahagy6
hat6rozatdban meghatarozott legmagasabb temogat6si jntenzit6s tUti6pes6hez.

Allami t6mogat6s kiilonboz6 azonosithat6 ebzemothat6 kdltsegek eset6n halmozhat6 m6s, hetyi,

regionalis, allamhaztadesi vagy unj6s fo116sb6l sz6rma26 allami tiimooatessal.
Az egy projekthez igenybe vett dsszes tamogat,rs - fdggeflenur attdi, hogy annak finanszirozasa uni6s,
orszagos, rcgion6lis vagy hetyi forr6sb6t tdrtenik _ temogat6si intenzitasa vagy Osszege nem haladhatja
meg az iranyad6 uni6s iillami temogatesi szabdtyokban meghatarozott tdmogatesi intenzitdst vagy
tamogat6si dsszeget.

A kockdzatfinanszirozesi tamogat6s, az

indu16 valarkozasnak ny[jtot tamogatds 6s a csekely osszegr]
tamogatas, amennyiben azonoslthat6 elsz6molhat6 k6lts6gekkel nem rendelkezik, bdrmely
egy6b,
azonosithat6 elszdmolhat6 kdlts6gekkel rendelkez6 allami temogatSssal halmozhato. Az azonosithat6
elszamolhat6 korts6gekkel nem renderkezo t6mo9at6s a csoportmentess6gi fendereiekben 6s az
Eu16pai
BizottsAg j6v6hagy6 hatefozataban meghat6rozott Jegmagasabb tetjes t6mogatiisi intenzitesig
vagy
tamogatasi dsszegig barmilyen m6s, azonosrthat6 ersz6molhat6 kdrtsegekker nem renderkez6
dl|ami
tamogai6ssal halmozhat6.

5.9.1. A felhiv5s keret6ben nyfjtott egyes tamogatesi kateg6ridkra
vonatkoz6 egyedi szab5lyok
A csekely iSsszegt temogalas kateg6ia alkatnaz^sa eset6n:
A csek6ly dsszegii tdmogat6sra vonatkoz6 r6szretes szabdryokat az EUMsz 107.6s 108_ cikk6nek
a
csekely dsszegrl (de minimis) tiimogatesokra var6 arkarmazesar6l sz6r6, 2013- december 18,i
1407120131EU bizottsagi rendelet (HL 1352,20i3. 12.24. 1.o), a 201|4_2020 progtamozesi
id6szakra
rendelt forrasok ferhasznerasara vonatkoz6 uni6s versenyjogi 6deremben vea eflami temogatesi
szabalyokr6l sz6l6 255t2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.5, valamint az eur6pai uni6s versenyjogi
6rtelemben vett arrami temogat6sokkar kapcsoratos erj6resr6r 6s a regioneris tamogatasi t6rk6pf6r
sz616
37 1201 1. (lll. 22.) Korm. rendetet szab6tyozza.
Az egy es ugyanazon vallalkozasnak min6sul6 vdllatkoz6sok resz6re az l4oTt2oi3lEu
bizofrsagi rendetet
hatalya aE tartoz6, IMagyarorszegon odaitert csek6ry dsszeg0 tdmogates (ezen arcim vonatKozasaban
a

tovebbiakbani timogates) brutt6 temogatesbrtalma nem haladhatja meg a 2OO O0O eur6nak,
kdziti
kereskedelmi 6rufuvafozdst ellenszolgeltatas fej6ben v6gz6, egy 6s ugyanazon v6llalKozasnak
mrn6su16
ve{lalkozasok eset6n a 1oo 000 euf6nak megferer6 forintosszeget, figyerembe veve az 1407
r2013rErJ
bizottsegi rendelet 3. cikk (8) 6s (9) bekezdeset
A tdmogatas a csek6ry ds.zegti r(dzszorgaftatiis, t6mogatdssar a 360r2o12rEu bizoftsagi renderetben
meghatdrozott fels6 hatiirig harmozhat6. A tamogatas m6s csekely dsszeg( temogatasokrol
sz6r6
rcndereteknek megferer6en nytjtott csek6ry dsszegii tamogat6ssar a fent meghatiirczott
fers6 haurig
halmozhat6.
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A tdmogatas nem harmozhatd azonos ersz6morhat6 kdrtsdgek vagy azonos kockiizattrnanszifozasi
cer0
intezkedes vonatkoz6sdban nyijtoft ellami tamogat6ssat, ha az igy halmozott dsszeg meghatadne
a
csoponmentessegi rendeletekben vagy az Eur6pai Bizottsdg j6v6hagy6 hatarozat6ban meghat6rozott
legmagasabb temogatdsi intenzitest vagy dsszeget.

A kedvezmenyezettnek az 1407r2013rErJ bizotrsrgi .enderet s. cikk (1) bekezd6se figyerembev6terever az ott meghatdrozott felt6telek teljesit6s6nek megellapitas6ra alkalmas m6don - nvitatkoznia ke
a r6sz6re
a tamogatAs odaitel6s6nek eveben 6s az azt megel6z6 ket p6nz0gyi evben nyijtoft csekely osszegil
tamogai6sok temogatdstartalmerol.

6. CSATOLANDO MELLEKLETEK LISTAJA
6.1.1.A helyi tAmogatasi k6relem elk6szit6se soran csatoland6 mell6kletek
listdja
A helyi tAmogatasi k6relem elkeszitesekor a k6vetkez6 me 6kleteket szuks6qes csatolni:
l.TdmogatAsi kerebm adafl ap
2. Megalap026 dokumentum 6s mell6kletei
3. Kdzbeszerz6si eljaras tanUsftuAnya (amennyiben relevdns)

4. Projektmenedzser, p6nzugyi vezet5 dnejetrajza
5. EgyUttm(kddesi szend6knyilatkozatok, megd apod6sok
6. Nyilatkozat dnefti rendelkez6sre ell6sar6l (amennyiben retevdns)

6.1 .2. Az lH-hoz v6gs6 ellen6rzesre benyujtand6 tamogat6si k6relemhez

csatoland6 mell6kletek listeja
Az lH-hoz v6gs6 e en6rz€sre benyujtand6 idmogat6si

k6retemhez

a

k6vetkez6 mell6kleteket

sziikseges csatolni:

'1.

Jeten felhlvas 6..1.1 pontjdban felsorclt dokumentumok

Felhlvjuk figyelm6t, hogy a fersorort mefi6kreteket a helyi t6mogat6si k6rerem erk6szit6sekor kel csatornir
A
tamogagst ig6nyl6 adatair ..ftarmaz6 Nyiratkozaf c- dokumentum p6ldenyat pedig a t6mogat6si kdrerem
lH-hoz t6rt6n6 benydjtesa, veglegesitese 6s leza€sa utdn az elektronikus kitdlt6 program fogja generelni,

igy az a helyi temogat{isi k6relem csatolandd meilekretei kozdtt nem kerult felsorolas|a. A Nyilatkozat
alriirasat 6s elkurd6s6t, tovebba tamogaiasi k6rermek benyqtes6nak 6s erbkeresanak foryamatat az A0HF
laftalmazza.

6.2. A tSmogat6i okirathoz csatoland6 mell6kletek listdja
Felhivjuk figyelm6t, hogy a felsorolt mell6kteteket a tdmogat6i okirat megkdt6se so.6n csatolni
szdks6ges:

1. a kedvezm6nyezett

nev6ben al6ir6 szem6ly vagy szem6lyek

- a kdltsegvet6si

szerv,

a

hetyi

dnkormdnyzat, a kisebbs6gi dnkormanyzat, az egyhdzi jogi szem6ly, a fels6oktaHsi int6zm6ny, a
kdzalapitv6ny 6s az ellam kiz6r6lagos tulajdon6ban l6vd gazdasegi tarsas6g kiv6tet6vel_ p6nzUgyi
intezmeny 6ltal igazott, iigyv6d Attat e enjegyzett vagy kdzjegyz6 attat hitetesitett at6iras mint6jd

a kedvezm6nyezett - a k0lts6gvet6si szerv, a helyi dnkormdnyzat, a nemzetisdgi dnkormenyzat, az

egyhezi jogi szem6ly, a felsdoktatasj int6zm6ny, a kOzalapttvdny 6s az 6ltam kizdr6lagos
tulajdon6ban l6v6 gazdas6gi taEas6g kiv6tetevet - atapit6 (t6testt6) okiratet vagy jogszab6tyban
meghatarozott nyilvdntart6sba v6tel6t igazol6 okiratet.
Korzorciumi egyUttmukdd6si meg6llapodes timogatesban r6szesiteft projekt megvat6sit6s6€
(amennyiben relevans).

6.3. Az els6 kifizet6si k6relemhez csatotand6 me 6kletek tistaja
Felhivjuk figyelm6t, hogy a felsorolt melEkleteket az els6 kifizetesi kerelem
benytjt6sa soren csatolni szukseges.

-

az el6jeqet idee(ve _

Jelen Felhiv6s szempontj6bol nem relevAns.

7. TOVABBI INFORMACIOK
Tejekoztatjuk a tisztelt tdmogatast igenyldt, hogy a helyi tamogat6si kerelmek etbirdlasa softin atamogaiast

ig6nyl5vel kapcsolatos,

a kdzhitetes adatbazisokban el6$et6 adatok vagy azok egy r6sze az

eljdr6si

rendelet hatSlya aE tartoz6 szervezetek eltal felhaszndldsra ker0lnek.

A ZEGIKON helyi

akci6csopoft fenntadja a jogot, hogy jelen hetyi felhivdst a jogszabdlyi kdrnyezet
alakul6senak megfelel6en indokolt esetben m6dosftsa, i etve jogszabiilyban meghatarozott esetben
felfuggessze, vagy lez6rja, amelyr6l a ZEGTKON helyi akci6csoport indokl6ssal e 6tott kdzlem6nyt tesz
kdzz6 a www.zegikon.hu oldalon.

Felhivjuk a tisztelt tdmogatest igenyldk figyelm6t, hogy az AUHF a www.zeqikon.hu honlapon tal6that6 6s
6ltal6nos tiij6kozbtast ny[jt az alAbbiakr6l:

1.

Az Utmutat6 c6lja, hatalya

2.

Kizdr6 okok tist6ja

3.

A tdmogat6si k6relmek beny0jt6sAnak 6s elbirdl6sdnak m6dja
1.1 A helyi t6mogat6si k6relmek benyijtasanak 6s etbirel6sdnak m6dja
1.2 Atemogatdsi k6relmek beny0jtasanak €s elbfraliis6nak m6dja

4. T;ijekoztatds kifoges benytjt5sAnak lehet6s6g616l
5. Tajekoztat6 a €mogat6iokirat megkoteserol
6. A biztositeknyljtasi kdtelezettsegre vonatkoz6 tdj6koztat6
7. A fejleszt6ssel erintett ingatlanIa vonatkoz6 felt6tetek

L
L

-

-

helyi kiv6tasztes

v6gs6

e en6z6s

Tdjekozbtas a projektek megvaldsit6siir6t, finansztrozes6r6l, 6s et6rehahdes6nak kdvet6s66l
A kdzbeszerz6si kdtelezetts6gre vonatkoz6 tiij6koztat6

10. TAjekoztatdsra es nyilv6nossdgra vonatkoz6 kdtetezettsegek
11. A felhivdssal, a projektkiv6lasztasi eljer6ssal6s a projektmegval6stbssat kapcsolatos tegfontosabb

jogszabdlyok

12. A kdmyezetv6delmi, es6lyegyent6s6gi 6s a n6k 6s ferfiak egyenl6s6g6t biztoslt6 kdveielm6nyek

K6diik, hogy a tamogat{si k6relmet az itmutat6k tigyelembev6tel6vel k6szi!66k el!
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8. A FELHIVAS SZAKMAI MELLEKLETEI
A felhivitshoz kapcsol6d6 tov6bbi jogszabd tyok:

ol Fogalomjegyz6k
A felhlvashoz kapcsol6d6 mddszertani 0ttmutat6k
Helyi tdmogatiis; k6relem adaiap kit6tt6si rltmutat6

.
.

d)

Megalapoz6 dokumentum segedtet
Csatoland6 mell6kletek
T6mogat6i okirat sablon
Kommunikaci6s csomagok kereteben elszamothat6 k6tts6qek fels6 korl6tai

.
.

Zelei etv Ebt6rt
Ki,zhasznU Egyesiltet
8900 Za aegerczeg

Kossllh u.47,51.

Ad6sz6mi 13966242-1-20
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Seg6dlet a Megatapoz6 dokumentum elk6szit6s6hez
A TeruletfejJesztesi Operativ program keret6ben megval6sitand6

f Op-7.1.1

-1 6-H_O22_S

k6dszimt feiteszt6shez

lvl6dszertani bevezet6
Jelen dokumentum a TerUletfejteszt6si Operativ program kereteben megvat6sitand6 ZEGIKON HKFS 5_
6s szem( beavatkozesi te.iifetek6nt megjeltift az,,Egyedi min6s6get k'pvisetii, hagyomenybrcmt6,
innovativ, sz6les tiimegeket vonz6 fesztivel. 6s rendezvanykinelat kialakitisa',cIrnfi (HKFS 6.1.5)

proiekt kidolgoz6sa soren elkeszitend6 megalapoz6 dokumentum (tov.ibbiakban: l\ID) tartalmara
vonatkozd alapvet6, iiltaEnos elvdrdsokai, javasolt szempontokat fogtalja dssze.

A megval6sithat6s6gi tanulmiiny c6tja:

-

relev6ns informdci6t nyujt a prcjekt megatapozottsdgar6l, a finanszirozds 6s a megvat6sithat6s6g
elemeirdl, a projektmegvai6sltes soren felmeril6 kock6zatok16li
a megalapozott ddnt6shozatal 6rdek6ben inform6ci6t hordoz a HACS sz6mdra a projekt szakmai

6rt6kel6s6hez, annak meglt6l6s6hez, hogy a projekt val6s probt6ma megoid6;dt c6tozza,
illeszkedlk a rerev6ns HKFS cerjaihoz, optim6ris m(szaki 6s szakmai tartarommar bia, t6rsadarmi
hasznai jogossa teszik a temogatast, p6nztgyileg v6giggondott 6s a tdmogatdsi szabatyoknak
megfelel.

Felhiviuk a figyelmet, hogy az MD a proiekt szakmai 6rt6ket6s6nek egyik tegfontosabb etemet
Az [4D-ben tett meg6,lapitiisokat keiUk minden esetben logikusan indokotni, amennyrben tehet
dokumentumokkal elemz6sekkel aldtiimasztani.

Formai k6vetelm6nyek
A clmoldalon k64rik feltontetni a,,rvlegarapoz6 dokumentum" cimet, alatta az N4D-ver 6rintett projekt cim6t:
ZEGfKON HKFS 5-6s szami beavatkozasi briitetek6nt megjel6lt az Egyedi min6s6get k,6pviset6,
hagyohienyterefit6, innovativ, sz6les tdmegeket vonzo fesztiveL 6s rendezv'nykin^lat kialakitesa.
A cimoldalt az egyes fejezetek 6s me ekteteinek otdatszamait pontosan mutato tadatomjegyz6k k6vesse.

Az MD tozsdokumentuma a

projekt megval6sithat6sdg6nak 6rt6kel6s6hez sznks6ges t6nyegi

informdci6kai (t6nyeket, tervezesi adatokat 6s azokat k6zve|enul atetemaszt6 indoklasokat) tadalrnazza.

Az egyes fejezeteket kiegeszit6, kev6sb6 l6nyeges informaci6k (fethaszn6lt dokumentumok jegyz6ke,

helyszinrajzok, fenyk6pek 6s 6brdk, egy6b m(szaki dokumentumok, egyeb adminiszkativ dokumentirmok
stb.) a l\,,ID sorszdmozott 6s oldatszemozott mel6kleteibe keruljenek.

Javaslat a megalapoz6 dokumentum tadalmara, sze*ezet6rc vonatk026an
K6rj0k, hogy az [4D elkeszit6se soran t6rekedjen az 6fl6that6segra, 6s ara, hogy az MD tededetme ne
haladja meg a 20 oldalt (az MD me 6kteteinek otdatszema ezen feliit 6rtetmezend6l!
Az l\4D tartalmenak val6s adatokon kell alapulnial A javasolt szempontok kozul minden esetDen a proiekt
szempontjab6l f elev6ns r6szekei k64Uk kifejtenil

Figyelem!
Kerjuk, hogy az [4D elk6szit6se sor6n a Tematikdban foglatt szerkezetet kt vesse, 6s Ugyetjen
arra, hogy
amiarematika egyes fejezeteialatt kifejtendd szempontk6nt
felsofolSsra kerolt. Amennyiben az rvrD-ben nem kerur kifejt6sre a Tematik6ban meghatarozott varamery
fejezet, fejezetr6sz, illetve annak eMert infomaci6ia.tatma, igy az MD megfelel6 f6sz6ben k64uk
ismertetni
az elt6r6s szakmailag aEtAmasztott indokl6s6t (ptj a Tematik^ban megjelAlt szempont az adott projekt
az MD minden olyan informiicidt tartalmazzon,
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eseteben nem relev'ns, ennek oka...). A Tematika nem hatarczza meg, hogy az egyes fejezetek
alatt
megjeldlt elvariist, szempontot miryen r6szretezettsegger szuks6ges kifejteni, miryen r6szszempontok
es
tovabbi szempontok figyerembev6tere indokort. Az MD a Tematikaban megjerort szempontoKon kivrirr,
toviibbi informaci6kkal kiegeszithet6.

1.

A projekt bemutatasa (h6ttere, indokottsaga)

'1.1. A m{kdd6si kitrnyezet bemutatasa

1.

2.

Mutassa be a szolgeltatiis (fesztivAl- 6s rendezv6nykin6tat) kialakitesdnak szerep6t a v6ros
kdzossegi6let6ben.
IVlutassa be, hogy az elm!lt 5 6vben mityen fesztivdJokat, rendezvenveket vat6sitottak meoj

Meg-

val6sftes

1.2.
'1.

A projekt
tev€kenys6geinek
la.talma vazlatosan

A projekt

6rt6ke
(Ft, brutt6)

A projekt
finanszirozAsi
fordsa (tiimogatas
eset6n k6dszrm
megje16l6ssel)

Jelen pro.iekttel
val6 6tfed6s
ismedet6se
(tev6kenys69
szinten)

Probl6mak, szUks6gtetek bemutatasa
Mutassa be a fesztivat- 6s rendezv6nykinatat kiatakftesa attat nyrjtoti szotgiiltatas szintjen

megjelen6 probl6mdkat, szUks69leteket!

2.
1.
2.
3.

4

3.
1.

2.

3

A projekt c6ljai, illeszked6se
[4ely-ek a projekt dtfog6 6s specifikus c6ljai, elviirt efedm6nyei

(sziimszer(, min6s6get m6r6 muiat6kat
; HKFS c6tjainak

is alkalmazzon). Kifejezetten mutassa be a fejleszt6s hogyan j6fut hozza

megval6sulds6hoz, a feJhiv6sban meghat6rozott c6lokhoz.
Muiassa be a projeki c6lcsopoft-specifikus kdzOss6gfejteszt6si, t6rs6gfejteszt6si hatasait.
l\4utassa be a projekt kapcsoj6dds6t m6s projektekhez, fejlesztesekhez.
lvlutassa be, hogy a fejresztesi ig6ny kapcsor6dik-e kor6bbi p6ryiizati konstrukci6khoz. K6fj!k terjen ki
a korebbi palydzati konstrukciok 6s ajeten fejleszt6s iehatafolesera is. (Amennyiben relev-ans)

A projekt tartalma, megvalosithatosaga
Tervezett tev6kenysegek r6szletes bemutatesa.

lsmedesse a megval6sitand6 tev6kenys6gek dnalban temogathat6 6s dnall6an nem temogathat6,
velaszthat6 tev6kenys6gek szerinti bontasefl
K6rjuk, ismedesse az arkalmazni kivdnt m{szaki-szakmai megordasokat 6s azok kdrts6gvonzat6t,
kdlts6ghatekonysaget.
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4. A

_beszerezni kivdnt e$zkdztfpusok ismertet6se, indoklesa, hozzSrendel6se kdz6ss6gi

tevekenys6gekhez, megoldand6 probEmdkhoz.

5.
6.

4,
'1.

Partnereg bemuta€sa: ismertesse a hetyi kdzdss6gfejleszt6sben val6 aktiv r6szvetet6t.
Mutassa be a projekt megval6sit6s sordn alkalmazoft innovativ elemeket, m6dszercKer.

Kockazabkbemutatii6a
ft4ilyen kock6zati t6nyez6k veszelyeztethetik a projekt megval6sul6s6t, milyen bekdvetkezesi
val6szinrisdggel rendelkeznek, es milyen hatdst gyakorolhatnak a p.ojektre? K6ij0k, mutassa be a
kockdzati €nyezdk mersekles6re tervezett int6zked6seket is.

Fenntarthat6s{g szempontjai
'1.

Mutassa be, hogy a fesztiv6l- 6s rendezv6nykindtat fenntartasdt mityen forr6sb6l kfv6nja biztosltani,
illetve azokra vonatkoz6an milyen anyagi fedezettel rendelkezik.
Ert6keljer(jviden a projekteredmenyek fenntarthat66egdnak szempontjait, kit6tue a p6nz0gyi, szakmai,
KOrnyeze! tenntanhatosagra.
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