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TOP CLLD HELYIFELHIVAS

A helyl

felhiv6s
came: Kulturdlis aktivitis 6s k6zass6gi gazdalkod6s - K6zoss6gek tematikus
kulturdlis programjainak tamogatasa 6s a k6z6ss6gi gazdalkod6s fejleszt6se

A helyi felhivis k6dszima: TOP-7.1.1-16-H -106-2
Magyarorszag

Kormanyanak

felhivisa

a

Bicske/

He/y/

Kdzdss6g/

Fe#eszf6s/

Sfraf6g/a

K6z6ss6gek tematikus kulturilis programjainak tamogat6sa 6s a koz6ss6gi gazdalkodas fejleszt6se
int6zked6s6ben, a telep016s, 6s telep016sr6szek, k6z6ss6gi kezdem6nyez6- 6s cselekv6k6pess6g6nek a
TOP ESZA beruhazasaihoz, illetve egy6b infrastrukturilis 6s eszk6zfejleszt6si beavatkozisokhoz
kapcso16d6fejleszt6s megva16sitasa 6rdek6ben Bicske v6ros Onkormanyzata 6s k61ts6gvet6si szervek,
k6zmOve16d6si6s kulturilis int6zm6nyek valamint Bicske tertilet6n sz6khellyel vagy telephellyel rendelkez6,
civil szervezetek, nonprofit gazdasagi tarsasagok, egyh6zak : r6sz6re.
A Kormany a Partners6gi Megallapodasban c61ul tOzte kia tirsadalmi egyt)ttmtlk6d6s er6sft6s6t 6s a
szeg6nys6g , valamint hatranyos megki116nb6ztet6sellenikilzdelmetl a k6rnyezetv6delem 6s az er6forr6sfelhaszndlgs hat6konysaganak e16mozditasatl

A c61oke16r6s6ta Kormany Bicske terillet6n sz6khellyel vagy telephellyel rendelkez6 k6zmOve16d6si
6s
kulturilis int6zm6nyek. 6nkormanyzatok 6s k61ts6gvet6si szerveik. civil szervezetek, nonprofit gazdasagi
tarsasagok, egyhazak egyOttmak6d6s6vel tervezi megva16sitanijelen Felhivisban foglalt felt6telek ment6n.

Az egyOttmtlk6d6s keret6ben a Kormany vallalja, hogy

a helyi felhivds felt6teleinek megfele16projekteket a projektre megit61tm/n/mum 500.000, maximum 70.000.000 Ff - k6z6tti vissza nem t6ritend6 tamogatasban r6szesitia rendelkez6sre
a116
forris erej6igt
a tamogatasi e161eggelkapcsolatos felt6teleknek megfele16tamogatott projekteknek a megit61t
tamogatas elsz6molhat6 k61ts6geilegfeljebb 700 %-gnat megfe/e/6, max/mum 70 m////6Ff 6sszeg0
tamogatasie161eget biztosit;

' Helyi tamogatasi k6relmet azok a szervezetek nyojthatnak be. amelyek marad6ktalanul megfelelnek a helyi felhfvis jogosultsagi

felt6teleinek.K6rjak a helyi tamogatasi k6relem benyOjtasae16tttanulmanyozza a r6szletesjogosultsagifelt6teleket a 4. fejezetbenl

$

MAGYARORSZAG

Koll.MANYA

BEFEKTET£S AJ6V6BE

A tamogatasi k6relmet benyOjt6szervezetek az egytlttmOk6d6s keret6ben vallaljak2, hogy:

projekqtlk megva16sitasavalhozzajarulnak a Ku/fora//s akf/vlf6s 6s kdzdss6g/ gazd6/dodds K6z6ss6gek tematikus kulturdlis programjainak tamogatasa 6s a k6z6ss6gi gazdalkodas
iey/eszf6se c61janak e16r6s6hezl

.

a kapotttamogatasonfelo16ner6b61finanszirozzdka projektet.

2 A tamogatasi k6relem benyOjtasara6s megva16sitasaraszdmos egy6b felt6tel vonatkozhat. K6ljiik, tanulmanyozza at ezeket a
Felhivis tovabbifejezeteibenl
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A felhivis

szakmai mel16kletei

A helyi felhivgs elvilaszthatatlan r6sze a TOP CLLD Altalinos 0tmutat6 a Helyi Felhivisokhoz c
dokumentum(a tovibbiakban: AUHF), amelynek hatalyos verzi6ja megtalalhat6 a Pann6nia SziveBicske Helyi Kdz6ss6g honlapjan . (www.bicske-clld.hu)
A helyi felhivas, az AUHF, a P6nziigyi Elszimolisi 0tmutat6 6s kapcso16d6mel16kletei(p6nziigyi
6sszesit6k), a szakmai mel16kletek6s a helyitamogatasi k6relem adatlap egyiittesen tartalmazzik a
helyitamogatasi k6relem elk6szit6s6hezszUks6ges6sszes felt6telt.
Amennyiben jelen helyi felhivisban foglaltak valamely fejezet tekintet6ben elt6rnek az AUHF-ban
vagy a P6nztigyi Elszimolisi Utmutat6ban megfogalmazott iltalinos e16irasokt61,akkor a jelen
dokumentumban szabalyozottak az iranyad6k.
Felhivjuk a tisztelt tamogatast ig6ny16kfigyelm6t. hogy az AOHF 6s a P6nztlgyi Elszimolisi 0tmutat6
eset6n az iranyit6 hat6sag, a helyi felhivas. a helyi tamogatasi k6relem adatlap, tovdbbd ezek
dokumentumai eset6n a HACS a viltoztatds jogat fenntartja. ez6rt k6rjOk. hogg k6vess6k figyelemmel a
Pann6n/a Sz/ve -- B/cake He/y/ Kdzdss6g (www.b/ashe-c//d.huJhonlapjan megjelen6 k6zlem6nyeketl

l

ATERVEZETTFEJLESZTESEK

HATTERE

1.1. A felhivis indokoltsaga 6s c61ja
A felhivgs a Terolet- 6s Telepi116sfejleszt6si
Operativ Program 7. prioritasahoz kapcso16dik,amelynek
atfog6 c61ja kis6rleti jellege. integralt 6s programalap0 fejleszt6sek megva16sitasa virosi szinten a helyi
kOz6ss6gek r6szv6te16nek6s tudatossaganak fokozasa, a helyi tdrsadalmak megOjitasa, valamint a helyi
6s k6z6ss6gi alap0 gazdasag fejleszt6se 6rdek6ben e c61 e16r6s6nek a TOP 7. prioritashoz kapcso16d6
eszk6ze a Helyi K6z6ss6gi Fejleszt6si Strat6gia (HKFS) megva16sitasa.
A Strat6gia atfog6 c61jaa .,MiENK ITT A TER' - K6z6ss6gi kulturdlis szolgaltatasok fejleszt6se Bicsk6n.
t6bbfunkci6s szabadid6s helyszinek, innovativ kulturdlis szolgaltatasok 6s helyi identitisra 6pit6 aktiv
k6z6ss6gek kialakitgsa 6s fejleszt6se Bicsk6n
A cselekv6si tervben meghat6rozott 2. int6zked6s a .Kulturalis aktivitds 6s k6z6ss6gi gazd61kodasK6z6ss6gek tematikus kulturilis programjainak tamogatasa 6s a k6z6ss6gi gazdalkodas fejleszt6se.' Az
int6zked6sszorosan kapcso16dika 1., 3 6s az 5. strat6giai c61hoz( 1. Kulturilis t6r 6s szolgaltatasTObbfunkci6s k6z6ss6gi terek fejleszt6se kultur61isszolgaltatasok kialakitds6val 6s a 3. Hagyomany 6s
identitds - Helyi 6s nemzetis6gi 6rt6kekre. 6r6ks6gekre. hagyomanyokra 6pt116fejleszt6sek 6s programok
megva16sftasa,5. Kulturdlis t6r 6s online k6z6ss6g - Virtuilis k6z6ss6gi terek (online kaz6ss6gek)
16trehozasa,fejleszt6se 6s innovativ kulturdlis szolgaltatasok kialakitasa, bevezet6se.) K6z6ss6giaktivitas
er6sit6se a helyi k6z6ss6gi kezdem6nyez6sek, egyt)ttmOk6d6sek,integraci6k tamogat6saval. A CLLD
program 1. beavatkozisi terillete 6s egy6b tamogatasokr6v6n Ojonnankialakitott 6s megOjitottvirosi

kulturilis k6z6ss6giterek m61t6helyszineilehetnek az e beavatkoz6ssordn megva16sitott
tematikus
kiskOz6ss6girendezv6nyeknek.

Az egy6ni 6s k6z6ss6gi izolici6 6s 6rdektelens6g oldasa. a tdrsadalmi integraci6 6s a befogadas
elm61yit6se6rdek6ben sztlks6g van olyan szem161etformd16
tematikus kisk6z6ss6gi programokra,
taldlkozisi

lehet6s6gek megteremt6s6re,

amelyek

sorin

a kt116nf61etirsadalmi

csoportok. hason16

6rdek16d6s0,tdrsadalmi helyzet0 k6z6ss6gek tagjai megismerhetik egymast, alakithatjak egymas
n6z6pontjat. k6z6s 61m6nyeketszerezhetnek 6s oszthatnak meg mdsokkal. A kulturglis kinilat fejleszt6se
megkivanja a helyi 6rt6kek, hagyomanyok, tev6kenys6gek bemutatasat, mOv6szek, alkot6k 6s tehets6gek
bemutatkozisit

a k6z6ns6g sz61esebb r6tegeinek bevongsdval. Mivel a helyi terme16k. k6zmOvesek is csak

alkalmank6nt 6s elszigetelten, kev6ss6 egytJttmOk6dvejelennek meg. ill. nincs 616gyakorlata a k6z6ss6gi

gazdalkodasnak,ez6rt a megjelen6 ig6nyekre 6pitve e k6r sz61esit6s6revan sziJks6g. Ez a felt6telek
kialakitisit61 6s javitasat61kezdve jelentia koz6ss6gi gazdalkodasi formdk 6s kultOraelterjeszt6s6t. a helyi
term6kek bemutatisdt 6s innovativ k6zvetlen 6rt6kesit6si lehet6s6geinek bevezet6s6t, a hagyomanyos
mesters6gek fe161eszt6s6t,tovabbadasat. valamint a kis16pt6k0k6zmOves kreativ spar tamogatas6t. Jelen
felhivgs keret6benkizar61agolyan tamogatasi k6relmek tamogathat6ak,amelyek megfelelneka fenti
c61kitOz6snek.

Jelen felhivgs keret6ben kizar61agolyan tamogatasi k6relmek tamogathat6ak. amelyek megfelelnek a fenti
c61kitOz6snek.

1.2

A rendelkez6sre
a116
forris

A felhivis meghirdet6sekor a tamogatasra rendelkez6sre a116tervezett keret6sszeg 30 milli6 Ft

Jelen felhivis forrisit az Eur6pai SzociAlis Asap (ESZA) 6s
tgrsfinanszirozisban biztositja.

Magyarorszag kolts6gvet6se

A tamogatott tamogatasi k6relmek vdrhat6 szima: 4 db

6

1.3. A tamogatashittere
Jelen felhivdst a Batthyany Kizm6r Helyi K6z6ss6gi Fejleszt6si Strat6gia keret6bena Pann6nia Szive Bicske Helyi K6z6ss6g hirdeti meg a TOP 7.1.1-16-2017-001 06 szam0. a HACS 6s a RFP IH k6z6tt 16trej6tt
EgyattmOk6d6siMegallapodas alapjan.

2 CIGYFELSZOLGALATOKELERHET6SEGE
Ha tovdbbi informici6kra van sztlks6ge. forduljon bizalommal a Pann6nia Szive - Bicske Helyi K6z6ss6g
helyi akci6csoport tJgyf61szolgalathoza +36-20-518-9385 telefonszamon, ahol h6tf6t61p6ntekig 8-14 6raig

fogadjak hivdsdt. H6tf6n 6s p6nteken 8-12. szerdin 13-17 6ra k6z6tt szem61yesegyeztet6sreis van
InhptAc:An

K6rjilk, k6vesse figyelemmel a felhivdssal kapcsolatos k6zlem6nyeketa Pann6nia Szive - Bicske Helyi
K6z6ss6g (www.bicske-clld.hu) honlapjan, ahol a HACS tlgyf61szolgalatelektronikus e16rhet6s6geitis
megtalalhaqaI

3 A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVARASOK
K6rjak, hogy a tamogatasi k6relem 6sszeillitisa sor6n vegye figyelembe. hogy a projekteknek meg kell
felelniOk k016n6sen a kovetkez6knek:

3.1

A projekt keret6ben megva16sitand6tev6kenys6gek

3. 1. 1. Ond116an tamogathat6 tev6kenys6gek
A felhivis keret6ben az alibbi tev6kenys6gek tamogathat6ak 6ni116an
a)

K6z6ss6gi kulturdlis program - p61da16z6felsorolds: (kis)rendezv6ny. esem6ny.
esem6nysorozat (pl. klubfoglalkozas, taborozas, edz6sprogram), szem161etformg16si
akci6.
taj6koztat6 nap 6s egy6b informici6itadisi forma, k6pz6s 6s egy6b ismeret- 6s tuddsdtaddsi
forma - megszervez6se 6s lebonyolitasa meghatarozott tematikus t6miban.

l
2

Tematikus t6ma(kizar61agos
eg6szs6ges61etm6dl

felsorolas): sport. betegs6gmege16z6s.

prevenci6 6s

K6zmOvess6g,
r6gimesters6gek
6s helyiterm6k

3. Term6szetv6delem 6s k6rnyezeti fenntarthat6sag
4

Btlnmege16z6s 6s kC)zleked6sbiztonsag

5

Es61yegyen16s6g
6s tdrsadalmi6sszetartozis

6. C)nk6ntesmunkavillalds
7

GyermekkorOak, ifjak vagy id6sek k6z6ss6gbe von6sa

b)

K6z6ss6g alap0 gazdalkodasiforma, vdllalkozgsi modell kialakitisa 6s bevezet6se (pl doboz
rendszer3,r6szes gazdalkodas4, k6z6ss6gikert, iskolakert, bemutat6kert. csereklub)

c)

Szocialisgazdasag16trehozasas

d)

Helyi 6rt6ktars. helyi term6k programs, (Amennyiben egy fejleszt6s j6vedelemterme16. akkor
CBA elemz6s benyOjtasaszilks6ges 6s tamogatas aranyos cs6kkent6se sztlks6ges)I

3.1.2. 6ni116an nem tamogathat6 tev6kenys6gek
3.1 .2.1 . K6telez6en megva16sitand6,6ni116annem tamogathat6
tev6kenys6gek:

3 Otyan k6zvetlen k6z6ss6gi6rt6kesit6st csatorna, ahol a k6z6ssegigazdasagban megtermelt term6nyek nem e16fizet6sesm6don
jutnak el fogyaszt6khoz. A k6z6ss6gi gazdasagban 6ppen megtermett term6kekhez fix iron lehet hozzajutniegy dobozba
6sszevalogatva. A kazass6gi gazdalkodassal ellent6tben hetente eld6nthet6. hogy rendel-e valaki dobozt vagy sem
' A gazdalkod6 (elad6) 6s a fogyaszt6 (vev6) szoros kapcsolatan alapu16 k6zvetlen k6zOss6gi 6rt6kesit6si csatorna. A fogyaszt6
szerz6d6s alapjan e16rekifizetia k6z6ss6gigazdasagban az ives term6s egy ri jute r6sz6t. Eziltal a gazdalkodassal jar6 kalts6gek
a tagok k6z6tt felosztgsra kertllnek az iltaluk vAllalt r6szarany szerint. Ennek fej6ben rendszeresen megkapjak a term6s aranyos

r6sz6t
Z

' A hagyomanyos munkaer6-piaci politikakban hatranyos helyzetOnek tekintett emberek integralasanak c61javalkialakitott gazdasagl
aktivitas. amely meghatarozott gazdalkod6 szervezeti keretek k6zott zajlik.
6Tartalmazza a helyi 6rt6kfeltarasifolyamat minden eredm6ny6t, amely folyamat a telepti16s k6z6ss69e(1)altai meghatarozott
6rt6kek felismer6s6t 6s dokumentalasat. azok rendszerez6s6t. szakszer0 feldolgozasat 6s k6zz6t6te16tszolgalja.
' A helyi term6kek e16allitasat.feldolgozasat. fejleszt6s6t, kata16gizalasat,megismertet6s6t, a fogyaszt6khoz tOrt6n6 k6zvetlen
eljuttatasat, 6rt6kesit6s6t tamogat6 munkatew 6s az annak megva16sitasatc61z6cselekv6ssorozat
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A felhivds keret6ben az algbbi tev6kenys6gek Oni116annem tamogathat6ak
a) Akadalymentesit6s

b) Taj6koztatas6s nyilvanossag biztositdsa
c) Horizontglis tev6kenys6gek
d) Projektmenedzsment (5 milli6 Ft vagy af610ttitamogatasi 6sszeggel megva16su16projektek
eset6ben)

e) K6zbeszerz6s(amennyiben relevans)

3.1 2.2. Valaszthat6, 6ni116an nem tamogathat6 tev6kenys6gek:
a) K6z6ss6gl 61elmiszer-feldolgoz6 mOhely kialakitasael
b) helyi term6kes polc(rendszer)9. helyi term6kes bolt kialakit6salol
c) K6zmOves alkot6hgz 16trehozasa. bemutat6 mOhelyll. gazdasag kialakitasa121

d) A 3.1.1. tev6kenys6gekhezkapcso16d6
eszk6zbeszea6sl

e) Projektmenedzsment (5 milli6 Ft alatti tamogatasi 6sszeggel megva16su16projektek
eset6ben)
f) Projekte16k6szit6s

3.2. A tamogathat6 tev6kenys6gek illami tamogatasi szempont0
besoroldsa
A felhivgs keret6ben tamogathat6 tev6kenys6gek a 2014-2020 programozasi id6szakra render forrdsok
felhasznilisira vonatkoz6 uni6s versenyjogi 6rtelemben vett 611amitamogatasi szabalyokr61sz616
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapjan k6z6ss6gi versenyjogi szempontb61az alibbi jogcimeken, a
<ovetKez6tdmo atdsl Kate 6ridkra vonatkozo e16irdsoKala ) 8n va10sithatOkme
ramogatas jogcime

Tamogathat6 tev6kenys6g

A 3.1.1 pont szerinti 6n6116an

Tamogat6si kateg6ria
csek61y6sszeg0 tamogatas

tamogathat6 tev6kenys6gek

255/2014.(X. 10.)Korm.rendelet
A 3.1 .2 pont szerintl 6ni116an
nem tamogathat6
tev6kenys6gek

4 $ 15. helyik6z6ss6gszervez6s

a helyifejleszt6sistrat6giahoz

igazodik a f6tev6kenys6g
tamogatasi kateg6ri6jahoz

kapcso16dva

Projekte16k6szit6s

csek61y6sszeg0 tamogat6s

A tibldzatban nem szerep16tovibbi tamogathat6 tev6kenys6gekre a felhivis keret6ben nyOjtotttamogatas

nem min6siJIaz Eur6pai Uni6 mOkOd6s6r61
sz616szerz6d6s (a tovdbbiakban:EUMSZ) 107. cikk (1)
bekezd6s szerinti illami tamogatasnak.

3.3. Nem tamogathat6 tev6kenys6gek
A felhivis keret6ben a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatarozotttev6kenys6gekent01men6enmis
tev6kenys6g nem tamogathat6. kt116n6stekintettel az alibbi tev6kenys6gekre:

B61elmiszer-feldolgoz6kisOzemk6z6ss6gimOk6dtet6se helyiterme16k beszgllit6i 6s feldolgoz6i egyijttmOk6desi megallapodasa

alapjan
9ilzletekben, jelent6s forgalmat lebonyolit6 helyszineken helyet kap6 helyi term6keknek kinevezett polcok
io Kizar61agvagy nagyobbr6szt helyi term6keket Arusit6 ilzlet
ii Olyan k6zmOvesvagy r6gi mesters6get bemutat6 alkot6mOhely. ahol a latogat6k betekinthetnek 6s bekapcso16dhatnak a

k6zmOvesiparitev6kenys6gekbe.
': Olyan gazdasag, ahol a latogat6k betekinthetnek 6s bekapcso16dhatnak az gllattartds munkalataiba. kertgondozasba.
9

TOP aldbbi konstrukci6i keret6ben tamogatast nyert fejleszt6sek:

a)

TOP-1.2.1-15
TOP-1.2.1-16
TOP-2.1.1-15
TOP-2.1.1-16
TOP-2.1.2-15
TOP-2.1.2-16
TOP-4.3.1-15
TOP-4.3.1-16
TOP-5.2.1-15
TOP-5.2.1-16
TOP-5.3.1-16
TOP-5.3.2-17
b)
c)

egyes agazati operativ programok altai a k6z6ss6g 6s kultOra.valamint a turisztika ter01et6n
tamogatott fejleszt6sek;
szallashelyfejleszt6s;

d)

kulturilis 6r6ks6g kizar61ag allagmeg6vast c61z6 megOjitasat

e)

vallisi helyszin megOjitasa kizar61agvalldsi c610hasznositasral

D

lakisc61ra szolga16 lak66puletek megOjitasat

g)

helyi k6z6ss6g szdmdra nem e16rhet6infrastruktOra fejleszt6set
olyan ingatlanok fejleszt6se vagy programok, amelyek a strat6giaban megje161tc61csoportok
szimira nem latogathat6ak vagy csak egyes csoportok sz6mira hozzaf6rhet6kl

h)

1)

k6zszf6ra funkci6kat elldt6 6ptllet 6pit6se. funkci6jaban t6rt6n6 fe10jitasa, korszerOsit6sel
oktat6si int6zm6ny funkci6jaban t6rt6n6 fejleszt6se;
szociilis szolgaltatas fejleszt6se;
eg6szs6gilgyi szolgaltatas fejleszt6se;

m)

term6f61d vasarlasl

n)

rendezv6ny eset6n nem vehet6 ig6nybe tamogatas

i)

j)
k)

kizar61agegy adott gazdasagi tarsasag 6rdekeinek 6s term6keinek bemutatisdt c61z6
ii

(term6kbemutat6), kiv6telt k6pez a helyi term6kek n6pszerOsit6s6t szolga16rendezv6ny, valamint
politikaic610 rendezv6nyekre

3.4. A projekt mOszaki,szakmai tartalmival 6s a megva16sitassal
kapcsolatos elvdrisok
3.4.1. MOszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvirisok

3.4.1.IMOszaki 6s szakmai elvirisok
A projekt mOszaki, szakmai tartalminak
szoks6ges:

meghatarozasahoz az aldbbi elvgrdsok figyelembev6tele

a A fejleszt6si sordn min. I dni116an tamogathat6

Infrastrukturilis beruhizisok

tev6kenys6get

kell megva16sitani

eset6n

b. N6v6nyfelolet rekonstrukci6ja. 616helyek6s biodiverzitis n6ve16se:A beavatkozds sordn javasolt a
klimaviltozdsnak megfele16,lehet61eg6shonos 6s/vagy varostOr6.mikr6 klimatikus adottsagoknak
legjobban megfele16n6v6nyek telepit6se, t6bb szintes, vgltozatos faj6sszet6te10,adaptiv tirsulisok
10

16trehozisa. Kertllni kell a z61dfelilletek felszabdalas6t. elapr6zasat az allomany fenntarthat6saga
6rdek6ben.
C

Energiahat6konysagiint6zked6sek:
A projekttel 6rintett 6ptlleten v6grehajtott infrastrukturilis beruh6zis minden tev6kenys6g-elem6nek
v6grehajtasa sor6n 6rv6nyesitenisztlks6ges az energiahat6konysagi korszerOsit6s szempontjait az
6ptJletek kills6 hatdro16szerkezeteinek korszerOsit6se (pl.: ut61agoskiJls6 h6szigete16s,nyi16szar6k

cser6je) 6s/vagy a fOt6si6s/vagy HMV (hasznalati meleg viz) rendszer korszerOsit6ser6v6n
Amennyiben egy fejleszt6ssel 6rintett 6ptllet az 6ptlletek energetikai jellemz6inek tanOsitgsir61 sz616
176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet (a tovAbbiakban: TanOsftgsi Kormanyrendelet) hatalya ald tartozik.
Ogyarra vonatkoz6an a lenti beruhizdsi esetek 6s azok alpontjaia relevinsak.

Oni116 rendeltet6si egys6g: Az adott 6pilleten belill tamogathat6funkci6t ellat6. meghatarozott
rendeltet6s c61jara6nmagaban alkalmas helyis6g vagy helyis6gcsoport, amelynek a szabadb61vagy
az 6p01etenbelOli k6z6s k6zleked6b61nyi166nd116bejarata van.

Az 6pilletek energetikaijellemz6inek meghatarozasar61
sz6167/2006. (V.24.) TNM rendelet (a
tovdbbiakban: TNM rendelet): a fe10jitas enged61yez6s6nekid6pontjaban hatalyos. az 6puletek
energetikaijellemz6inek meghatarozasar61sz616rendelet
TNM rendelet:
enged61yk6telestev6kenys6g eset6n: a fe10jitas enged61yez6s6nekid6pontjaban hatalyos, az
6ptlletek energetikai jellemz6inek meghatarozasar61 sz616rendelet.

nem enged61yk6teles
tev6kenys6g eset6n: a fe10jitasid6pontj6banhatalyos, az 6ptlletek
energetikai jellemz6inek meghatarozasar61 sz616 rendelet.

1.

Meg16v66p01etet6rint6 fe10iitis eset6n;

l

R6szleges szigete16snem tamogatott a targyi felhivasban, csak az eg6sz 6ptilet szigete16se
tamogathat6 oly m6don, hogy a beruhizist k6vet6en a vizsgalt 6p01et legalabb a TanOsftisi

Kormanyrendelet szerinti ..DD - korszerOt megk6zelit6" kateg6riaba essen a fejleszt6st
k6vet6en.
Ez a161kiv6tel az az eset. ha az adott 6palet a teljes hatdro16felolet6nek t6bb mint 75%-6ban
a tamogat6si ig6ny benyOjtasat mege16z6en mdr fe10jit6srakerult Ogy. hogy az akkor fe10jitott
6pilletr6sz megfelelt a TNM rendelet relevdns pontjaban megfogalmazott szabalyozas szerinti
6pilletszerkezeti6rt6keknek. Ebben az esetben az adott 6polet fennmarad6 r6sz6nek fe10jrtasa

(szigete16se,
nyilaszar6 cser6je)a TNM rendelet6. $ (5) bekezd6s6neka) 6s c) ponqaiban
megfogalmazott szabalyozas szerint tamogathat6, amit tervez6i nyilatkozattal szilks6ges
alitimasztani.
2

Nyilaszar6 csere tamogathat6 6polet szinten teljes kdrOen. amennyibena teljes 6pillet
legalabb a TanOsitisi Kormanyrendelet szerinti ..DD- korszerOt megk6zelit6" kateg6riaba esik

a fejleszt6st k6vet6en. Amennyiben az 6poleten beliJI tamogathat66s nem tamogathat6
funkc16 is mOk6dik. akkor

az 6polet

szint0 teljes k6r0 nyilaszar6csere

korszerOsit6s

k61ts6geib61
a tamogathat6 funkci6kra jut6 k61ts6gr6sza tamogathat6, az egy6b funkci6kra jut6
k61ts6gr6szt pedig 6ner6b61 sztlks6ges finanszirozni.
3.

Nyilaszar6 csere tamogathat6 r6szlegesen (pl. az 6pilleten beliJli 6ni116 rendeltet6si
egys6get alkot6, tamogatott funkci6t ellit6 helyis6g nyilaszar6inak cser6je) az aldbbiak szerint:

a

Nem jelent6s fe10jitas eset6n: az 6ni116 rendeltet6si egys6get alkot6 helyis6g fe10jrtassal
6rintett szerkezet6nek (nyilaszar6inak) a TNM rendelet 1. mel16klet1. r6sz6ben foglalt
k6vetelm6nyeknek kell megfelelnie, amit tervez6i nyilatkozattal szoks6ges algtdmasztani.

b

Jelent6s felajitas eset6n: amennyiben a teljes 6ptllet legalabb a TanOsitisi Kormanyrendelet
szerinti ,,DD- korszerOt megk6zelit6" kateg6riaba esik a fejleszt6st k6vet6en.
Jelent6s felajitas: a hatiro16 szerkezet (az eg6sz 6ptJletkomplexumvonatkozasaban) 6sszes
felillet6nek legalabb a 25%-at 6rint6 fe10jitas

4

Epiilet szint(i fiit6si 6s/vagy HMV rendszer korszer(isit6setamogathat6,amennyibena
teljes 6pillet legalabb a TanOsitisi Kormanyrendelet szerinti ,.DD - korszerOt megk6zelit6'
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kateg6riabaesik a fejleszt6st k6vet6en. (Egy rossz allapotban 16v66p01eteset6n nagy
va16szinOs6ggel
kills6 hatiro16szerkezetkorszerOsit6st- lgsd 1.111.pont - is el kell v6gezni
ahhoz. hogy ezen felt6tel teljes01j6n.)Amennyibennem tamogatottfunkci6 is mOk6dikaz
6poletben. Ogy a k61ts6geket aranyositassal szaks6ges sz6tosztani. Az 6piJlet szint0 teljes

fOt6si 6s/vagy HMV rendszer korszerOsit6s k61ts6geib61a tamogathat6 funkci6kra jut6
k61ts6gr6sz a tamogathat6, az egy6b funkci6kra jut6 k61ts6gr6szt pedig 6ner6b61 sztlks6ges

finansziroznl. FOt6si 6s/vagy HMV rendszer korszerOsit6se eset6n az 6pit6si-szere16si
munkgval 6rintett g6p6szeti rendszereknek meg kell felelniiJk a TNM rendelet 1. mel16kletV.
r6sz6ben foglalt k6vetelm6nyeknek, amit tervez6i nyilatkozattal sztJks6ges a16tdmasztanl.
5

R6szleges fOt6si rendszer korszerOsit6s abban az esetben tamogathat6, ha csak a
tamogathat6 funkci6t ellit6 6ni116 rendeltet6si egys6gben t6rt6nik fOt6si rendszer
korszerOsit6s.(Jellemz6en ilyenek lehetnek a radiator 6s/vagy radiatorszelep cser6k. helyis6g

h6m6rs6kletetszabalyoz6 eszk6z6k be6pit6se, stb.) Ez esetben az 6ni116 rendeltet6si
egys6getalkot6 helyis6g nyi16szar6inakis meg kell felelnie a TNM rendelet 1. mel16kletI.
r6sz6ben foglalt k6vetelm6nyeknek. - nem megfele16seset6n az adott nyilaszar6kat cser61ni

kell- amit tervez6i nyilatkozattal sztlks6ges aldtimasztani. Tovdbbd fOt6si rendszer
korszerOsit6seeset6n az 6pit6si-szere16simunkaval 6rintett g6p6szeti rendszereknek meg kell

felelnioka TNM rendelet 1. mel16kletV. r6sz6benfoglalt k6vetelm6nyeknek,amit tervez6i
nyilatkozattalszOks6ges a16tdmasztani.
11

A beruhgzgsokigazolisa:
Fejleszt6s e16tti allapotra: A TanOsitgsi Kormanyrendeletszerinti energetikai tanOsitvanyt
(amennyibenm6g nem all rendelkez6sre)el kell k6sziteni az infrastrukturilis fejleszt6ssel
6rintett 6poletre. vagy 6ni116 rendeltet6si egys6gre legk6s6bb a beruhdzds megkezd6s6t
mege16z6en.

Fejleszt6s utgni allapotra: A megva16sultfejleszt6sekenergetikai hatisait bemutat6
TanOsitdsiKormanyrendelet szerinti energetikai tanOsitvanyt el kell k6sziteni legk6s6bb a
projekt zdr6 kifizet6si k6relm6nek benyOjtasaig.
A beruh6zisok igazolasanak k6vetelm6nyei a161tervez6i nyilatkozat alapjan mentesillhetnek
az orszagos mOem16kiv6delem alatt a116,vagy mOem16kijelent6s6g0 teriJleten.illetve
mOem16kik6rnyezetbenelhelyezked6 6puletek, tovdbb6 az iltalinos hatisk6r0 6pit6si
igazgatas altai kiadott 6pit6si enged61yben foglaltak szerint a helyi v6delem alatt a116
objektumoktamennyiben olyan kis m6rt6k0 korszerOsf
t6s engedett meg az 6puleten -tekintettel a v6dett 6rt6kek meg6rz6s6re - hogy az nem fogja m6dositani az 6ptllet

besorolisit.
d Azbesztmentesit6s: amennyiben a beruhgzissal 6rintett 6pillet/6p01etr6sz sz6rt azbesztet tartalmaz,
Ogya tamogatast ig6ny16szimira k6telez6 a sz6rt azbeszt mentesft6s elv6gz6se, amelynek k61ts6ge
elszimolhat6 a projektben. A sz6rt azbeszt mellett az 6pilletszerkezetek egy6b azbeszttartalm0

anyagainak mentesit6se nem k6telez6 elvaras, azonban javasolt 6s elszimolhat6 a projekt
k61ts6gvet6s6ben.
e

K6zds hasznalata, vagy nem tamogathat6 tev6kenys6geknek helyt ad6 helyis6gek, 6p01etr6szek,

egy6b 6pit6si munkik kdlts6geinek aranyositasa:
Amennyiben a beruhdzissal 6rintett ingatlan helyet ad jelen felhivis keret6ben fejleszteni kivdnt
ellitdson t01 egy6b tev6kenys6geknek. az alibbi m6don szUks6ges az 6pit6si 6s kapcso16d6

projekte16k6szit6si6s szolgaltatasi kolts6geket aranyositani
A k6z6s hasznalat0, mindk6t funkci6hoz kapcso16d6ingatlanr6szekre (pl.: kols6 homlokzat, tet6.

ktlls6 t6r. fOt6srendszer)jut6 kivitelez6si k61ts6gekelszdmolhat6aka felhivis szerint tamogatott
tev6kenys6g(ek)helyis6g6nek/helyis6geinekalaptertllete szerint, tehit az elszamolhat6.
tamogathat6 6paletr6sz, 6s a nem elszdmolhat6 6ptlletr6sz nett6 alaptertllet6nek (m2) aranyaban.
K6z6s hasznilat0 helyis6gre. 6paletr6szre jut6 elszimolhat6 k61ts6gszdmitdsa (k6z6s helyis6gek
figyelembev6tele n61kal):
12

tamogathat6
tev6kenys6ghezkapcso16d6
he[yis6g[m2]
tamogathat6+nem tamogathat6 tev6kenys6ghez kapcso16d6he]yis6g [m2]
PI.: tamogathat6 helyis6g: 30 m2. nem tamogathat6 helyis6g: 50 m2. k6z6s helyis6g: 20 m2. K6z6s

helyis6gre jut6 elszimolhat6 k61ts6g:30/(30+50)=0,375. a k6z6s haszndlat0 helyis6gre jut6
k61ts6g37,5%-a szdmolhat6 el.
A H2 alap0 aranyosftis nem vonatkozik a fejleszteni kivdnt tev6kenys6g v6gz6s6hez szilks6ges
jogszabaly vagy hat6sag altai e16irt,adott tev6kenys6ghez k6telez6en kapcso16d6fejleszt6sekre
Az aranyositas minden 6pit6shez kapcso16d6 egy6b relevgns k61ts6gtekintet6ben k6telez6en
alkalmazand6. bele6rtve a projekte16k6szft6s (pl.: tervez6sidijak), 6s a szakmai megva16sitashoz
kapcso16d6 szolgaltatasok (pl.: mOszaki ellen6rz6s) k61ts6geit is: ezek a kolts6gek jelen felhivds

keret6bena fenti szdza16kosaranynak megfele16enszimolhat6ak el.

A fenti m6dszertanalapjan szOks6gesaz 6piJleteket6rint66pit6si tev6kenys6gekmellett az egy6b
6pit6simunkak aranyositasa is, amennyiben relevdns (pl.: kerit6s 6pit6s. udvarrendez6s, parko16
6pit6sek)
f.

Akadalymentesft6s: a k6zszolgaltatast v6gz6. k6z6ss6gi c610funkci6kat elldt6 6s/vagy i)gyf61forgalmat
lebonyolit6 6pillet/6pilletr6sz 6pit6se/fe10jitasa sordn kotelez6 az akadalymentesit6s

a) Ingatlan felajitas, b6vit6s, italakitis eset6n a beruhdzisnak meg kell felelniea projektaranyos
akadalymentesit6s kdvetelm6nyeinek
A projekttel 6rintett ingatlanon v6grehajtott barmely fejleszt6si tev6kenys6g sordn figyelembe kell
venni az 6sszes 6rintett fogyat6kossagi csoportra vonatkoz6 akadalymentesit6si k6vetelm6nyeket.
Ez fest6s/mdzolisnil a vakok 6s gyeng6nlat6k 6rdek6ben, a megfele16szinkontrasztok kialakitgsdt
jelenti(nyr16szar6

tokszerkezeteinek

falfeltllett61

6s/vagy ajt61apt61 elt6r6

szin0

mazolasa).

Elektromos hg16zatteljes fe10jitasanalpl.: a helyis6gek kapcso16ita mozgaskorlatozottakszdm6ra
e16rhet6 magassagba kell athelyezni. Az akadalymentess6g projektaranyos teljest116seegy
preventiv, mege16z6gondolkod6sm6dot jelent, c61ja. hogy a projekt keret6ben 6rv6nyestlljenek az
egyetemes tervez6s elvei

A fejleszt6ssel 6rintett valamennyi, k6z6ss6gi c610 funkci6kat elldt6 6s/vagy Ogyf61forgalmat
lebonyolit6 6pulet/6poletr6sztekintet6ben - ftlggetlenol az infrastrukturilis beruh6zgs targyat61- a
projektkeret6benbiztositanikell az 6piilet bejaratanak (a bejarat megk6zelithet6s6g6vel egytitt)
6s legalabb egy mel16khelyis6g6nek az e16r6si Otvonalbiztosftds6val t6rt6n6, valamennyi
fogyat6kossagicsoportra kiterjed6 komplex (fizikai 6s inf6-kommunikaci6s) akadalymentesit6s6t

Amennyibenaz 6polet mOszaki-fizikaiadottsagai miatt az akadalymentesmel16khelyis6g
a
f61dszintennem alakithat6 ki, Ogyazt egy6b 6ptlletszinten kell kialakitani. Ebben az esetben meg kell
omani az 6poletszintek k6z6tti akadalymentes

k6zleked6st is. Az akad61ymentes mel16khelyis6g

f61dszinten t6rt6n6 kialakithat6saganak mOszaki-fizikai akadalyair61 rehabilitici6s k6rnyezettervez6
szakm6rn6k/szak6rt6 altai kiadott indokolist kell benyOjtani
A tervez6s 6s megva16sitassorin k6telez6 az 6pit6si-mOszaki tervdokumentici6 akadalymentesit6s
szempontjab61relevdns r6sz6nek az orszagos telept)16srendez6si6s 6pit6si k6vetelm6nyekr61sz616
253/1997. (Xl1. 20.) Kormanyrendelet (a tovibbiakban: OTEK) e16irdsainak betartisa. Az e16ir6sok

betartisihoz 6s a kivitelez6shezajanlask6nt a Felhivis mel16klet6tk6pez6 .,Seg6dleta
k6zszolgaltatasok egyen16 es61y0 hozzdf6r6s6nek megteremt6s6hez"c. dokumentum nyOjt
segitsdget
Az akad61ymentesit6s r6szleges kialakit6sa kizar61ag csak abban az esetben lehets6ges.
amennyiben a mOszakiadottsagok alapjan nem megfele16enbiztosithat6 a fejleszt6s akadalymentes
kialakitasa, err61 a rehabilitici6s k6rnyezettervez6 szakm6rn6knek/szak6rt6nek 6s tervez6nek
egyuttesen szilks6ges nyilatkoznia.

E kovetelm6ny a161mentestllhetnek. az orszagos mOem16kiv6delem, vagy mOem16kijelent6s6g0
ternleten, illetve mOem16ki
k6rnyezetbenelhelyezked66ptlletek (barmelyfogyat6kossagicsoport
szimdra tervezettbeavatkoziseset6n).Tovibbd az iltalinos hatisk6r0 6pit6si igazgatasaltai
kiadott 6pit6sienged61yben foglaltak szerint a helyiv6delem alatt a116objektumokt de ezek eset6ben
is t6rekedni kell az akadalymentesrt6snek legalabb r6szleges. az 6r6ks6gi 6rt6kek s6relme n61kOI
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e16rhet6szlnt0 megva16sitasara.A r6szletesebb szabalyokat a jelen Felhiv6s mel16klet6tk6pez6
.Akadalymentesit6si felt6telek az Or6ks6gv6delmi szempontb616rintett objektumok eset6ben" cim0
dokumentum tartalmazza.
b) Rehabilitici6s k6rnyezettervez6 szakm6rn6k/szak6rt6 bevonisa sziJks6gesaz infrastrukturilis

fejleszt6st (ingatlan fe10jitas,b6vit6s. atalakitas, 0j 6pit6s) tartalmaz6 projektek eset6ben az
akadalymentes e16irisoknak va16megfele16s6g6s a megfele16kivitelez6s 6rdek6ben. A projekt
mtiszaki e16k6szit6s6ben,a tervez6s sor6n 6s a projekt mOszakimegva16sitasabanis szilks6ges
bevonnia rehabilitici6s k6rnyezettervez6szakm6rn6k6t/szak6rt6t.
A tervez6s sor6n a mOszaki dokumentumokr6szek6nt akadalymentesit6sitervfejezetet kell
benyOjtani. A fejezetnek ki kell t6rnia

jelenlegi allapot bemutatdsra 6s fenni116 prob16makra

hozzgf6r6si szempontb61.valamint be kell mutatni prob16mamegoldasara tervezett minden
akadalymentesit6sre iranyu16fejleszt6st. 16p6st (bele6rtve pl. az tJgyf61hiv6rendszert. a honlap
akadalymentesit6s6t) tovgbb6 a fejezet v6g6n nyilatkozniszoks6ges arr61.hogy a tervezett fejleszt6s
megfelel az akadalymentesit6sk6vetelm6nyeinek.A fejezetnek tovibbi sziJks6geskit6rni az
egyetemes tervez6s elveinek bemutatasara. arra. hogy a 16tesitm6nyek,a t6rhasznalat, a
k6zleked6si kapcsolatok tervez6sekor a tamogatast ig6ny16figyelembe veszi 6s 6rv6nyesiti az
egyetemes tervez6s elveit, azaz a n6k 6s f6rfiak ig6nyeit, az id6sek. a fogyat6kosok 6s a gyermekek
ig6nyeit.

A

tervfejezetet

a

tervez6nek

6s

a

rehabilit6ci6s

kOrnyezettervez6

szakm6rn6knek/szak6rt6nek is sziJks6ges algirnia
A kivitelez6s v6g6n a rehabilitici6s k6rnyezettewez6 szak6rt6/szakm6rn6k altai aldirt nyilatkozatot

sztlks6ges benyOjtani az akadalymentesit6s megva16sulas6r61
a zir6

beszimo16ban. (A

nyilatkozatban szoks6ges kit6rniarra, is. hogy ha van elt6r6s a tervezetthez k6pest.)
Amennyiben az akadalymentesit6s nem relevans, abban az esetben vagy a mOszakidokument6ci6k
k6z6tt tervez6i nyilatkozattal vagy a tamogatast ig6ny16nyilatkozataval sztlks6ges ezt igazolni.
g. Rendezv6nyek t6mogatasanak szakmai k6vetelm6nyei:
1.

A kedvezm6nyezett k6teles a rendezv6ny t6m6jar61,helyszin6r61 6s id6pontjar61sz616meghiv6t 6s a
meghirdet6s dokumentaci6jat a rendezv6ny megva16sitasi id6pontjat mege16z6pham?/ncaa/k> napig
az illet6kes HACS-hoz megkbldeni, aki k6teles a honlapjan t6rt6n6 k6zz6t6te16r61gondoskodni.

2.

Az e tev6kenys6g keret6bentamogathat6 rendezv6ny k61ts6geik6z6tt kizar61agazon szolgaltatasok
k61ts6geiszdmolhat6ak el. amelyeknek ig6nybev6te16rea rendezv6ny latogat6i fe16 ki116ndijat a
szolgaltatast nyOjt6nem sz6molt fel.
A rendezv6ny meghirdet6s6nekdokumentaci6jat,valamint a rendezv6ny helyszin6t. id6pontjat.
c61csoportjat.eredm6nyeit bemutat6 em16keztet6t6s legalabb tiz darab. a rendezv6ny f6bb programjait
6s a rendezv6nyen elhelyezett arculati elemeket bemutat6 ddtumozott fot6t a rendezv6ny id6pontjat
k6vet6en legk6s6bb az elsa olyan kifizet6si k6relemmel egyidej01egbe kell nyOjtani. amelyben a
rendezv6nnyel kapcsolatos t6tel is elszdmo16srakerill.
Amennyiben a kedvezm6nyezett nem tesz eleget a dokumentdci6s k6telezetts6g6nek,a kifizet6si
k6relemnek a rendezv6nyhez tartoz6 t6telei elutasitdsra kertJlnek.

3.

4

h. K6pz6sek tamogatasanak szakmai k6vetelm6nyei:
1. A tamogatasi k6relemhez / projekthez mel16kelnikell a k6pz6 szerv altai elk6szitett k6pz6si tematikit.
2. A k6pz6 szerv k6teles a r6sztvev6k szimira igazolast. tanOsitvanyt. bizonyitv6nyt, vagy oklevelet

kiillitani
3.

Az oktatis megva16sitasataz aldbbiakkal kell dokument61ni6s a kifizet6si k6relemhez csatolni:
a. ajelen16tiivet.

b. a ddtumozott fot6kat, amelyek a k6pz6s helyszin6t. r6sztvev6it 6s a nyilvanossag
taj6koztatasat mutatjak be.
kiillitott igazolasok. tanOsitvanyok, bizonyitvanyok, oklevelek masolatat.
Amennyiben nem tesz eleget a dokumentdci6s k6telezetts6g6nek, a kifizet6si k6relemnek a k6pz6shez
tartoz6 t6telei elutasitisra ker01nek
C

4

14

5.

A telep016si 6nkormanyzat. telept116si nemzetis6gi 6nkormanyzat, 6ni116 jogi szem61yis6ggel
rendelkez6 6nkormanyzati tarsulas, nonprofit szervezet, egyhazi jogi szem61y a r6sztvev6kt61

r6szv6telidijat vagy egy6b. k6pz6shez kapcso16d6t6rit6sidijat nem szedhet.

6.

Mikro-, kis- 6s k6z6pvallalkozas,valamint a term6szetes szem61yeset6ben az elszdmolhat6 kiadis
cs6kken a beszedett r6szv6telidij Osszeg6vel.

Infrastrukturdlis fejleszt6s a megit61ttamogatas maximum 1 0 %-ig va16sithat6 meg abban az esetben, ha a
szakmai megalapoz6 dokumentumban bemutatjak a k6zvetlen kapcso16dasta fejleszt6shez
Felhivjuk a figyelmet. hogy a mOszaki, szakmai tartalom cs6kken6se eset6n - a cs6kken6s m6rt6k6t61
fnggetlen01- az elszimolhat6 k61ts6g6s a tamogatas 6sszege aranyosan cs6kkent6sre ker01az 6rintett

tulajdonsagt61vagy k6pess6gt61va16elmaradAsaranyabanl

3.4.1.2. Es61yegyen16s6g6s k6rnyezetv6delmi szempontok
6rv6nyesit6s6vel kapcsolatos elvirisok
.A horizontilis c61 megva16sitasa,valamint a megva16sitaseredm6nyess6g6neknyomon k6vet6se
6rdek6ben v6gzett tev6kenys6g k6vetkezt6ben felmerillt k61ts6gelsz6molhat6. A kiemelt c61ok 6s a
k6rnyezetv6delmi.es61yegyen16s6gi
6s a n6k 6s f6rfiak egyen16s6g6tbiztosit6 k6vetelm6nyekr6szletes
ismertet6se megtalalhat6 az AUHF 12. fejezet6ben.

A projekt tervez6se 6s megva16sitasa sor6n k6rjtlk, vegye figyelembe, holy a projektben 16trehozott
eredm6nyeknekmeg kell felelnitlkaz alibbl elvirdsoknak is:

Az eur6pai uni6s forrgsb61tamogatott projektek kedvezm6nyezettjek6teles a projektre
vonatkoz6 k6rnyezetv6delmi6s es61yegyen16s6gi
jogszabalyokatbetartani. a projekt altai
6rintett teroleten a v6dett term6szeti6s kulturdlis 6rt6keket meg6rizni, a fennd116vary a
beruh6zis sorin keletkezett k6rnyezeti kart 6s az es61yegyen16s6gszempontjab61jogszabalyba
utk6z6 nem-megfele16s6getlegk6s6bb a projekt megva16sitasasordn megszOntetni.
A fejleszt6shez kapcso16d6nyilvanos esem6nyeken. kommunikaci6jaban 6s viselked6s6ben a

tamogatast ig6ny16 es61ytudatossagotfejez ki: nem k6zvetit szegregaci6t, cs6kkenti a
csoportokra vonatkoz6 meg16v6e16it61eteket.
A fentiek tekintet6ben a tamogatast ig6ny16 nemleges nyilatkozatot nyOjt be abban az esetben.

.

ha a projekt valamennyi k6rnyezeti, es61yegyen16s6gi
jogszabalynak megfelel. 6s az
energiafelhasznalasra, a projekt k6rnyezet6nek 6ko16giaiallapotara, a vizek allapotara 6s a
klimaviltozgsrahatdsanincs
A k6z6ss6gi c610 funkci6kat ellit6 6s/vagy tlgyf61forgalmatlebonyolit6 6s/vagy illand6
munkav6gz6s helyszin601szolga166pillet/6poletr6sz 6pit6se/fe10jitasasorin kotelez6 a
projektaranyos akadalymentesit6s.
Az infokommunikdci6s akadalymentesit6s minden beruhiz6s eset6n kOtelez6

Ha a tamogatast ig6ny160tven fendi t6bb szem61ytfoglalkoztat6k61ts6gvet6siszerv. vagy
tobbs6giallami tulajdonban a116 jogiszem61y. az ig6ny16nek igazolnia kell az es61yegyen16s6gi
perv meg16t6t az egyen16 bindsm6dr61 6s az es61yegyen16s6g e16mozditdsgr61sz616 2003. 6vi

CXXV. t6rv6ny 63. $-nak megfele16en.

3.4.1.3. Egy6b elvirisok
A 300 milli6 Ft teljes elszimolhat6

k61ts6g alatti projektek

eset6n nem k6telez6 a k61ts6g-haszon

elemz6s elv6gz6se, elegend6 a projekt p6nziJgyi fenntarthat6saganakbemutatgsa a megalapoz6
dokumentumban.
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Elvaras. hogy legk6s6bb a projektfejleszt6ssorin a teljes mOszaki dokumentici6val egyott csato16sra
kerolj6n olyan t6teles tervez6i k61ts6gvet6s is. amely az egyes t6telek eset6ben a tervez6 altai megje161t
normagyOjtem6ny t6telazonosit6it is tartalmazza.

3.4.2. M6rf61dk6vek tervez6s6vel kapcsolatos elvirisok
A projekt megva16sitasa sorin legalabb I m6rf61dk6vet sziJks6ges tervezni. legfeljebb 6 m6rf61dk6
tervezhet6. Az utols6 m6rf61dk6vet a projekt fizikai befejez6s6nek virhat6

id6pontJara szoks6ges

megtervezni.

Egyszeri elszimolis eset6n egyetlen, a projekt fizikai befejez6s6hez kapcso16d6m6rf61dk6tervez6se
szuks6ges. Egyszeri elszimolds eset6ben (I m6rf61dk6) nem ig6nyelhet6 e161eg
Az egyes m6rf61dk6vekkelkapcsolatos elvdrdsok a k6vetkez6k:

1. Projekt e16k6szit6se (Amennyiben relevans)
A megva16sitas elsa m6rfoldk6ve a projekt e16k6szit6sidokumentdci6 teljes k6r0 teljesit6se amely ig6ny
szerint t6bb m6rf61dk6rebonthat6. Az e16k6szit6si dokumentdci6 tartalma pl:
a) r6szletes szakmai megalapoz6 tanulmany elk6szit6se

2. K6zbeszerz6s lefolytatasa (amennyiben relevans)
3. Megva16sitas
BenyOjtand6dokumentumok: irises beszamo16.fot6dokumentaci6, teljesit6s igazolasok, egy6b relevgns
dokumentumok(jelen16tiiv stb.)

4. Projektzaras
A teljes projekt fizikai befejez6s6t is szOks6ges6nd116m6rfoldk6k6nt betervezni.
BenyOjtand6dokumentumok: mOszakiellen6r beszamo16ja,fot6dokumentaci6. teljesit6s igazolasok, egy6b
projektzarast igazo16dokumentumok (pl. kifizet6st igazo16bankkivonatok stb.).
Az egyes m6rf61dk6vekk6z6tti id6 nem haladhatja meg a 6 h6napot.

A kedvezm6nyezetta tamogat6i okiratban foglalt t)temez6s szerinti m6rf61dk6veke16r6s6tk6vet6 tizen6t
napon belul k6teles id6kozi kifizet6si ig6ny16sben beszdmolnia projekt keret6ben felmertllt 6s elszimolni
kivgnt k61ts6gekr61.a projekt p6nzogyi e16rehaladasar61,valamint a kifizet6si ig6ny16sr6szek6nt benyOjtott
szakmai beszimo16 keret6ben a mOszaki-szakmaie16rehaladdsinak bemutat6sdval a projekt
eredm6nyess6g6r61.valamint hat6konysagar61

3.4.3. A projekt szakmai megva16sitasasorin a k6zbeszerz6si
k6telezetts6gre vonatkoz6 elvirisok
Felhivjuk a figyelmet a projekt keret6ben megva16sitand6 beszerz6sek tekintet6ben esetlegesen fenni116
k6zbeszerz6si k6telezetts6gre. Az iranyad6 jogszabalyban meghatarozott k6telezetts6gek megallapitasa
6s betartisa a t6mogatast ig6ny16,illetve a kedvezm6nyezett feladata.
A k6zbeszerz6si k6telezetts6gre vonatkoz6 r6szletes t6j6koztatas az AOHF 9. fejezet6ben taldlhat6

3.4.4. A projekt szakmai megva16sitasavalkapcsolatos egy6b elvdrdsok
Jelen felhivis eset6ben nem relevins
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3.5.

A projektv6grehajtas id6tartama

3.5.1 . A projekt megkezd6se
Tamogat6s a helyi tamogatasi k6relem benyOjtasat mege16z6en megkezdett projekthez nem ig6nyelhet6
A projekt megva16sitasata helyi tamogatasi k6relem benyOjtasat k6vet6 napon a tamogatast ig6ny16sajat

fele16ss6g6remegkezdheti, de a projekt megkezd6se nincs befolyassal a helyi tamogatasi k6relem
6rt6ke16s6re6s nem jelent e16nytannak elbirilisa soran, tovdbbi nem garantaljaaz ig6nyelttamogatas
elnyer6s6t.

A tamogatott projekt megkezdetts6g6re vonatkoz6 r6szletes szabalyozast az A(JHF 8.fejezt6nek 6.1.
alpontja tartalmazza.
Ha a tamogatast ig6ny16a tamogatasi d6nt6s k6zhezv6te16tmege16z6enk6zbeszerz6si eljarast folytat le.
k6teles a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokb61szirmaz6 tamogatasok
felhasznilisgnak rendj6r61sz616272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezet6nek rendelkez6seiszerint
eli6rni

3.5.2. A projekt v6grehajtasara rendelkez6sre a116id6tartam
A projekt fizikai befejez6s6re a projekt megkezd6s6t. vagy amennyiben a projekt a tamogat6iokirat hatalyba

16p6s6ignem kezd6d6tt meg, a tamogat6i okirat hatalyba 16p6s6tk6vet6en legfeljebb 18 h6nap all
rendelkez6sre. de legk6s6bb 2023. februir 28.

A projekt fizikailag befejezett. amennyiben a projekt keret6ben tamogatott valamennyi tev6kenys6g a
tamogat6i okiratban meghatarozottak szerint, a helyi felhivAsban meghatarozott felt6telek mellett teljesolt.
A projekt fizikai befejez6s napjanak a projekt utols6 tamogatott tev6kenys6ge fizikai teljesit6s6nek a napja
min6sill.

A tamogatott tev6kenys6gtipusok fizikai teljesitetts6g6re vonatkoz6 r6szletes szabalyozast az AUHF 8.
fejezet6nek 6.2. alpontja tartalmazza
A tamogatast ig6ny16projekttel kapcsolatos p6nzugyi elszimolisa (zar6 kifizet6si ig6ny16s)benyOjtasanak
v6gs6 hatarideje a tamogat6i okiratban r69zitett datum.
A zgr6 kifizet6si ig6ny16sbenyOjtasanak hatarideje az utols6 m6rf61dk6e16r6s6tk6vet6en: 45 nap

Allami tamogatastipus0 e161eg
eset6n legk6s6bbaz e161egfoly6sitast
k6vet6 hirom even belol a nyOjtott

tamogatassal
el kellszimolni.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egy6b elvArAsok

3.6.1. A projekt ter01etikorlAtozisa
Tamogatas kizar61aga Pann6nia Szive-Bicske Helyi K6z6ss6g HACS IH altai elfogadott HKFS-6ben
r69zitett f61drajziteroletet(akci6ter01et) magaba fogla16telept116sen2019. januar e16ttbejegyzett sz6khellyel
vagy telephellyel rendelkez6 szervezet altai, az akci6teruleten 616 c61csoportokszimdra megva16sitott
fejleszt6sekhez vehet6ig6nybe.

3.6.2. A fejleszt6ssel 6rintett ingatlanra vonatkoz6 felt6telek
Tamogatasabban az esetben foly6sithat6, amennyiben a fejleszt6ssel 6rintett ingatlan(ok)tulajdoni
viszonyai az AOHF 7. fejezet6ben foglaltaknak megfelel(nek),6s a projekt szempontjab61ennek
megfele16enrendezett tulajdoni viszonyokat a tamogatast ig6ny16igazolja legk6s6bb a tamogat6i okirat
megk6t6s6ig.
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3.7. Indikatorok,adatszolgaltatas

3.7.1.Indikitorok
Jelen helyi felhivis keret6ben az TOP-ban 6s a Pann6nia Szive-Bicske Helyi Koz6ss6g HACS IH altai
elfogadott HKFS-6benfoglaltaknak megfele16ena kedvezm6nyezettaz aldbbi indikitorr61 k6teles adatot
szolgaltatni6s projektszint0c616rt6ketteljesiteni:

Indikgtorneve

Alap

M6n6kegyseg

Tipusal

C616d6k13

Azonosit6

A kormanyzati, 6nkormanyzati.

ill. t6rsadalmipartnerek vagy
nem

ankormanyzati

szervezetek altai a

HFS

db

OP
kimeneti

P023

keret6ben tervezett 6s
v6grehajtottprogramok
szima
Tamogatasb61

megva16sitott

tematikus kultur61isesem6nyek
szama
Ujonnan kialakitott koz6ss6gi
gazdalkodasi formik szima14

%

HKFS

db

HKFS

Felhivjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eur6pai un16s alapokb61
sz6rmaz6 tamogatasok felhaszndldsinak rendj6r61sz616272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. $-a alapjan
a kedvezm6nyezettkizar61aga tamogat6s aranyos cs6kkent6se mellett jogosult cs6kkentenl az indik6tor
c616rt6keta tamogat6iokiratban
Amennyiben egy indik6tor nem 6ri el a projektre a tamogat6i okiratban meghat6rozott 6rt6k 75%-at, a
t6mogatas cs6kkent6sre kerill. illetve a kedvezm6nyezett - a vis maior eset6t kiv6ve - a tamogatas aranyos
r6sz6t, a rendeletben meghatarozottak szerint k6teles visszafizetni. A Kormanyrendelet 88. $ (1)-(4) szerinti
szankci6 nem alkalmazand6 szakpolitikai mutat6k 6s az OP-eredm6ny-indikatorok eset6ben
A relevdns TOP indik6torvillalisok csak akkor fogadhat6ak el. amennyiben azok az indikdtorok
szdmitdsihoz hasznaland6, az iranyit6 hat6sag altai meghatarozott k6telez6 m6dszertan alapjan kertlltek

meghatarozasra.
Az

indik6tor adatlapok az

a16bbi linkr61 6rhet6k el:

https://www.palvazat.aov.hu/node/57573

3.7.2. Szakpolitikai mutat6k
Jelen felhivis eset6ben nem relevdns.

i' Amely indikitor eset6ben az oszlopban 6rt6k kertllt ragzit6sre. azt tamogatasi k6relmenk6nt az elvdrt k6telez6 minimglis v611alis

n e

14Olyan k6zvetlenk6z6ss6gi6rt6kesit6sicsatorna.ahol a kaz6ss6gigazdasagbanmegtermeltterm6nyek nem e16fizet6sesm6don
jutnak el fogyaszt6khoz. A kaz6ss6gi gazdasagban 6ppen megtermett term6kekhez fix aron lehet hozzajutniegy dobozba
6sszevalogatva. A k6zass6gigazdalkodassal ellent6tben hetente eld6nthet6. hogy rendel-e valaki dobozt vagy sem.
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3.7.3. Egy6ni szint0 adatgyOjt6s ESZA forrAsb61megva16su16felhivisok
eset6n
A HKFS megva16sitasakeret6ben a tamogatast ig6ny16neka projekt keret6ben az Eur6pai Szociilis Alapr61
sz616 1304/201 3/EU Rendelet 1. sz. mel16klet6ben foglalt k6z6s kimeneti 6s eredm6nymutat6k e16illitgsa
6rdek6ben a rendeletben meghatarozottak szerint adatot kell szolgaltatnia a bevont c61csoporttagjair61.Az
adatgyOjt6si k6telezetts6g a program azon r6sztvev6ire vonatkoz6an all fenn. akiknek k6zvetlentll kedvez
a beavatkozas. azonosithat6k. jellemz6ik lek6rdezhet6k. 6s akik szdmgra egyedi kiadisok kiJ16nithet6kel.
Az adatgyOjt6s keret6ben a r6sztvev6kkel a projektbe va16be16p6skor,valamint a projektb61va16ki16p6skor
k6rd6ivet kell szoks6ges kit61tetni,majd a megadott adatokat az EPTK felilleten kell a kedvezm6nyezettnek.

illetve megbfzottjanak r69ziteni. A kedvezm6nyezett ezzel kapcsolatos teend6it 6s fele16ss6g6taz
adatfeldolgozasi szerz6d6s r69ziti, amelyet az Iranyit6 Hat6sag a tamogat6i okirattal egyidej01eg k6t meg

a kedvezm6nyezettel.
Az adatfeldolgozasi
szerz6d6s
6s a k6rd6ivek
megtekinthet6ek
a
https://www. palvazat:qov.hu/doc/4404 oldalon.

Egy6b adatszolgaltatas k6r6be tartoz6 mutat6k

be16p6

f6di

be16p6
no

ki16p6

ki16p6

f6d

no

A r6sztvev6kre8 vonatkoz6 k6z6s kimeneti
mutat6k a k6vetkez6k:
munkan61ktlliek. bele6rtve a tart6s munkan61ktllieket

tart6s munkan61kOliek
inaktiv szem61yek

oktatisban vagy k6pz6sbenr6szt nem vev6 inaktiv
szem61yek

foglalkoztatottak, bele6rtve az 6nfoglalkoztat6kat

25evenaluliak
54 even feloliek

54 even fe101i.munkan61ktlli- bele6rtve a tart6san
munkan61kOlieket-. vagy oktatasban. vagy
k6pz6sben nem r6szt vev6 inaktiv r6sztvev6k

alapfok0 (ISCED 1) vagy als6 k6z6pfok0 (ISCED 2)
v6gzetts6ggelrendelkez6szem61yek
fels6 k6z6pfok0 (ISCED 3) vagy posztszekunder
(ISCED 4) v6gzetts6ggel rendelkez6 szem61yek
fels6fok0 (ISCED 5-8) v6gzetts6ggel rendelkez6
szem61yek
munkan61kolihdztartgsban 616r6sztvev6k

munkan61kuli
h6ztartisban616,gyermekeketeltart6
r6sztvev6k
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Egy6b adatszolgaltatas k6r6be tartoz6 mutat6k

be16p6

be16p6

ki16p6

ki16p6

no

f6HI

no

egyetlen feln6ttb61 a116 hdztartdsban 616.
gyermekeket eltart6 r6sztvev6k
migransok. kulf61di hdtter0 szem61yek, kisebbs6gek
(bele6rtve a marginaliza16dott k6z6ss6geket, p61daul
a romakat)
fogyat6kossagga1616 r6sztvev6k

egy6b hatranyos helyzet0 szem61yek
haj16ktalan vagy lakhatdsi prob16maval kuzd6
szem61yek
vid6kiter01eteken616k

A szervezetekre vonatkoz6 k6zds kimeneti
mutat6k a k6vetkez6k:
a szociilis partnerek vagy nem kormanyzati
szervezetek altai teljesen vagy r6szben v6grehajtott

projektekszima
a n6k foglalkoztatasban va16 fenntarthat6 r6szv6te16t
6s

6rv6nyest116si lehet6s6geit

fokoz6

projektek

szama
a k6zigazgatasi szervekre vary k6zszolgaltatasokra

iranyu16
projektekszdmanemzeti,regionalls6s helyi
szinten

a tamogatott mikro-. kis- 6s k6z6pvallalkozasok

szima (bele6rtvea sz6vetkezetivillalkozisokat 6s a
szocidlis gazdasagban mOk6d6vallalkozasokat).

A r6sztvev6kre vonatkoz6 k6zvetlen kdz6s
eredm6nymutat6ka kdvetkez6k:
inaktiv r6sztvev6k, akik a program elhagyasanak
id6pontjaban munkdt keresnek
a

program

elhagyasanak

id6ponqaban

oktatasban/k6pz6sben r6szt vev6k

a programelhagyasanakid6pontjabank6pesit6st
szerz6 r6sztvev6k
a
program
elhagyasanak
id6pontjaban
foglalkoztatasban - bele6rtve az 6nfoglalkoztatast levi r6sztvev6k

fogyat6kossaggal
616 r6sztvev6k,akik a program
elhagyasanak

id6ponqaban

munkdt

keresnek.
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Egy6b adatszolgaltatas k6r6be tartoz6 mutat6k

be16p6

be16p6

ki16p6

f6di

no

f6d

ki16p6
no

oktatasban/k6pz6sben
vesznek r6szt, k6pesit6st
szereznek, foglalkoztatasban - bele6rtve az
Onfoglalkoztatast
- vannak
A r6sztvev6kre vonatkoz6 hosszabb tiv0 k6z6s
eredm6nymutat6k:

a program elhagyasa utdni hat h6napon beltll
foglalkoztatasban
- bele6rtveaz 6nfoglalkoztatast
lev6 r6sztvev6k

a program elhagyasautdn hat h6napon beltll jobb
munkaer6-piaci lehet6s6gekkel rendelkez6
r6sztvev6k
54 even feliJli r6sztvev6k, akik a program elhagyasa
utdn hat h6napon belOIfoglalkoztatasban - bele6rtve
az 6nfoglalkoztatast - vannak

fogyat6kossaggal616r6sztvev6k,akik a program
elhagyasa utin hat h6napon belOIfoglalkoztatasban
- bele6rtve az 6nfoglalkoztatast - vannak

3.8. Fenntartasik6telezetts6g
Jelen felhivds eset6ben nem relevins

3.9. Biztosit6kok k6re
A biztosit6knyOjtasi k6telezetts6gre vonatkoz6 r6szletes szabalyozast az AOHF 6. ponqa tartalmazza

3.1 0.

Oner6

Az egyszeri elszimo16k nem k6telesek az AOHF 8. fejezet6nek 5. alpontj6ban meghatarozott m6don az
6ner6 rendelkez6sre illisdt igazolni. nekik az egyetlen -zdr6- kifizet6si ig6ny16skeret6ben az 6ner6
t6nyleges kifizet6s6t igazo16elsz6mo16 bizonylatokat kell benyOjtaniuk.

A tamogatast ig6ny16neka projekt nem elszimolhat6 k61ts6geit 6ner6b61sztJks6ges fedeznie

4

A HELYI TAMOGATASI KERELMEK BENYOJTASANAK
FELTETELEI

4.1. Tamogatastig6ny16k
k6re
Jelen felhivdsra tamogatasi k6relmet nyOjthatnak be

a) Helyi6nkormanyzat
(GF0 321)
b) Helyi 6nkormanyzati k61ts6gvet6siszerv (GF0 322)

c) Bevettegyhaz(GF0 551)
d) Els6dlegesen k6zfeladatot ellit6 bels6 egyhazi yogi szem61y(GF0 552)
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e) Els6dlegesen vallgsi tev6kenys6get v6gz6 bels6 egyhazi jogs szem61y(GF0 555)
f) Egy6b egyestJlet (GF0 529)

g) Nonprofit gazdasagl tarsasag (GF0 572,573,575,576)
Jelen felhivis keret6ben a tamogat6si k6relem benyOjtasara konzorciumi formiban nincs lehet6s6g

Egy tamogat6stig6ny16a felhivgs keret6bencsak egy tamogatasik6relemvonatkozisdban r6szesillhet
tamogatasban

4.2. Tamogatasban nem r6szesithet6k k6re
Az AUHF-ben szerep16Kizir6 okok listajan t01.az aldbbi szempontok szerint nem nyOjthat6tamogatas:
a) azon szervezet r6sz6re. amely az Eur6pai Bizottsag eur6pai uni6s versenyjogi 6rtelemben vett

illaml tamogatas visszafizet6s6re k6telez6 Magyarorszagnak cimzett hat6rozat6nak nem tett
eleget
b) olyan felt6tellel, amely az eur6pai uni6s jog megs6rt6s6t eredm6nyezi.
Az AOHF .,Kizar6okok listaja" c. r6szben felsoroltakon t01.az aldbbi szempontok szerint nem it61het6meg

tamogatasazontamogatasik6relemre:
a) amely nem illeszkedik a vonatkoz6 HKFS-hezl
b) amelynek tartalma a Felhivgsban megfogalmazott c61okkalnincs 6sszhangbanl
c) amelyben a meghat6rozott tev6kenys6gek (6pit6si, beruhazasi, fejleszt6si elemek) legk6s6bb az

elsa beruhdzdsi elemre vonatkoz6 tamogatasi ig6ny benyOjtasaignem illeszkednek az 6rintett
telepi116shatalyos telept116srendez6si eszk6zeihez

d) Amely azon tev6kenys6g megva16sitasara iranyul. amely kordbban az gllamh6ztartis
alrendszereib61,vagy a Strukturilis Alapokb61 a tamogatasi k6relemben tervezett tev6kenys6g
megva16sitasaravonatkoz6an tamogatasban r6szesult 6s annak k6telez6 fenntart6si id6szaka
m6g nem jan le. Ez a161kiv6telt k6pez, ha a jelen Felhivgsra benyOjtand6fejleszt6si ig6ny a
kor6bban fejlesztett tev6kenys6g min6s6gifejleszt6s6re iranyul a koribbi projekt eredm6nyeinek
fenntartdsival. A koribbi konstrukci6k bemutatisit 6s a jelen fejleszt6st61va16lehatiroldsdt a
megalapoz6 dokumentumban vagy a projekt adatlapon szOks6ges bemutatni.

A csek61y 6sszeg(i tamogat6s kateg6ria aikalmaz6saeset6n az a16bblsz6veg megjelenit6se
sztiks6ges:

a) a halgszati 6s akvakultOra-term6kek
piacanak k6z6s szervez6s6r61.az 1184/2006/EK6s az
1224/2009/EK tandcsi rendelet m6dositasar61.valamint a 104/2000/EK tandcsi rendelet hat61yonkiv01
helyez6s6r61 sz616, 2013. december ll-i1379/2013/EU
eur6pai parlamenti 6s tanicsi rendeletben

meghatarozottakvakultOra-term6kek
terme16s6hez.
feldolgozasahoz6s 6rt6kesit6s6heznyOjtott
tamogatas.
b) els6dleges mez6gazdasagiterme16shez nyOjtotttamogatas.

c) azon tamogatast ig6ny16r6sz6re. amely azt mez6gazdasagi term6kek feldolgozasahoz vagy
forgalmazasahoz hasznalja fel. amennyiben
1.a tamogatas 6sszege az els6dleges terme16kt61beszerzett vagy 6rintett villalkozgsok altai
forgalmazott ilyen term6kek 6ra vagy mennyis6ge alapjan ker01r69zit6sre, vagy
ii. a tamogatas az els6dleges terme16knekt6rt6n6 teljes vagy r6szleges tovibbitist61 fngg.

d) exporttal kapcsolatos tev6kenys6ghez, ha az az exportalt mennyis6gekhez,6rt6kesit6si h616zat
kialakitdsdhoz 6s mOk6dtet6s6hez vagy az exporttev6kenys6ggel 6sszefilgg6sben felmeru16 egy6b
foly6 kiadisokhoz k6zvetlentll kapcso16dik,
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e) amely az Eur6pai Bizottsag eur6pai uni6s versenyjogi 6rtelemben vett illaml t6mogatas
visszafizet6s6re k6telez6 hatgrozat6nak nem tett eleget.
f) olyan felt6tellel, amely az eur6pai uni6s jog megs6rt6s6t eredm6nyezi
g) a k6zOti kereskedelmi grufuvarozdst ellenszolgaltatas fej6ben t6rt6n6 v6gz6 villalkozisok
nyOjtotttamogat6s tehersz611it6
jarmOvek megvasarlasara.

szdmdra

Hitel vagy kezess6gvallalas formajaban nyOjtotttamogatas eset6n nem lehet kedvezm6nyezettaz a
vallalkozas, amelyet kollektiv fizet6sk6ptelens6gieljar6s alg vontak vagy hitelez6i k6relemre kollektiv

fizet6sk6ptelens6gi
eljaras alg lenne vonhat6, valamint az a nagyvallalkozas,amely Bhitelmin6sit6snek megfele16helyzetn61rosszabb helyzetben van.

4.3. A tamogatasi k6relem benyOjtasanak hatarideje 6s m6dja
A 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet72/A $ (2) pontja alapjan a tamogatastig6ny16a tamogatast a helyi
tamogatasi k6relm6nek a HACS-hozt6rt6n6 benyOjt6savalig6nyelheti. A helyi tamogatasi k6relmek
benyOjt6sanakhataridej6t 6s m6djat jelen felhivgs 4.3. 1 . fejezete tartalmazza.

A 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet72/B $ (1) a) pontja alapjan a tamogatastig6ny16a HACStamogatasra
iranyu16d6nt6si javaslatanak k6z16s6t61
sz6mitott harminc napon belill tamogatasi k6relm6t az Iranyit6
Hat6sag altai e16irt egys6ges informatikai rendszerben r69ziti jogosultsagi ellen6rz6s (v6gs6 ellen6rz6s)
c61jab61.
A tamogatasi k6relmek benyOjtasanakrendj6t jelen felhivis 4.3.2. fejezete tartalmazza.

4.3.1. A helyi tamogatasi k6relem HACS-hoz t6rt6n6 benyOjtasanak

hatarideje 6s m6dja
Jelen helyi felhivds keret6ben a helyi tamogatasi k6relmek benyOjtasara 2019. 6v november h6 04. napt61

2021. 6v januar h6 25. napig van lehet6s6g.
Ezen id6szak alatt az aldbbi 6rt6ke16sihat6rnapokig benyOjtasra kertllt helyi tamogatasi k6relmek kerillnek
egyuttesen elbird16sra:

2019.6v decemberh6 31. nap
2020.6v mircius h6 31. nap
2020. 6vjOnius h6 22. nap
2020. 6v december h6 14. nap. maradvany6sszeg erej6ig

2021. 6v januar h6 25. nap, maradvany6sszegerej6ig

A helyi tamogatasi k6relmet I elektronikusadathordoz6n (doc, xls, pdf-fiji formatumban, kizar61ag
CD/DVD lemezen), valamint az aliirisokkal ellitott dokumentumokat (helyi tamogatasi k6relem
adatlap, nyilatkozatok) I eredeti paper alapa p61danyban nyajtja be. zirt csomagolasbanpostai
kOldem6nyk6nt,
vagy szem61yesen
a Pann6nia Szive-Bicske Helyi Kdz6ss6g alibbi cim6re 2060
Bicske,H6s6ktere 4.

4.3.2 A

tamogatasi
ellen6rz6sre

k6relmek

IH-hoz t6rt6n6 benyOjtasa v6gs6

Felhivjuk a figyelmet, hogy a HACS altai tamogatasra javasolt helyi tamogatasi k6relmek iranyit6
hat6saghoz t6rt6n6 benyOjtasa elektronikus kit61t6programon keresztol t6rt6nik.
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A tamogat6si k6relmet a HACS tamogatasra iranyu16 d6nt6si javaslatanak k6z16s6t61szimitott 30 napon
beltll kellfeltOlteni.

Az elektronikus kit61t6programon keresztol benyOjtand6tamogatasi k6relem 6s a HBB altai birglt helyi
tamogatasi k6relem azonos pontjaihoz kifejtett tartalom nem t6rhet el. A k6t k6relem azonossagat az
Iranyit6 Hat6sag a v6gs6 ellen6rz6s keret6ben ellen6rzi. Amennyiben az azonoss6g nem all fenn, a
tamogatasi k6relem az IH altai elutasitisra kerill.
A kit61t6programban v6glegesitett tamogatasi k6relemhez a helyi felhivis 6. pontjaban leirt m6don kell
csatolnia k6relem elektronikus benyOjtasat hitelesit6. c6gszerOen a16irt nyilatkozatot isl Az elektronikus
k6relem benyOjtasasorin genera16d6nyilatkozat paperalap0 p61danyat- ha azt nem min6sftett elektronikus
a16irissalls lattak el - postai Otonis be kell nyOjtani az elektronikus benyOjtastk6vet6en legk6s6bb az
elektronikus benyOjt6st k6vet6 3 napon belol zdrt csomagolasban, postal aj6nlott kiJldem6nyk6ntvagy

expressz postai szolgaltatast6/futarposta-szolgaltatas17
(garantalt k6zbesit6si idej0 belf61di postai
szolgaltatas) lg6nybev6te16vela k6vetkez6 cimre:

Cim

MagyarAllamkincstgr Megyei
Igazgat6saga
Fej6r Megyei lgazgat6sag

8000 Sz6kesfeh6rvgr.Osz
utca 11-13.

Levelez6si cim
8050 Sz6kesfeh6rvdrPf.387

K6rjok. hogy a kuldem6nyen j61 1ithat6an ttlntesse fel a felhiv6s k6dszamat. a tamogatast ig6ny16nev6t 6s
cim6tl

4.4. Kivilasztisi eljarasrend 6s kivAlasztisi krit6riumok
Jelen helyi felhivds keret6ben tamogatasban r6szesillhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a
vonatkoz6 jogszabalyi felt6teleknek. a helyi felhivisban 6s mel16kleteiben foglalt krit6riumoknak. valamint
a jelen fejezetben felsorolt kivilaszt6si krit6riumoknak.

4.4.1. A HACS-hoz benyOjtott helyi tamogatasi k6relmek kivilasztisinak
eljarasrendje
A helyi felhivgsra be6rkez6 helyi tamogatasi k6relmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapjan
k6z6ss6gvez6relt helyi fejleszt6s kivilasztisi eljarasrend alapjan ker01nekkivdlaszt6sra
A helyi tamogatasi k6relmek elbirilisa szakaszos

i5 Min6sitett elektronikus aliiris: olyan - fokozottbiztonsag0- elektronikus alairas. amelyet az aliir6 biztonsagos aliiris-16trehoz6
eszk6zzel hozott 16tre.6s amelynek hitelesit6se c61jab61min6sitett tanOsitvanyt bocsdtottak ki
'' A postai szolgaltatasokr61sz6162012. 6vi CLIX. t6rv6ny (a tovgbbiakban Pasta tv.) 2. $ 9. pontjaban foglaltak szerint expressz postai

szolgaltatas: az az id69arantalt szolgaltatas. melynek keret6ben a postai szolgaltat6 arra vAllal k6telezetts69et, hogy a postai
kUldem6nyt belf61d6nlegk6s6bb a felv6telt k6vet6 munkanapon. Eur6pai Uni6 tagallamaiba cimzett kUldem6ny eset6ben legk6s6bb a

felv6telt kOvet6 harmadik munkanapon, egy6b nemzetk6zi viszonylat0 kDldem6ny eset6ben legk6s6bb a felv6telt k6vet6 6t6dik
munkanapon k6zbesiti. 6s emellett az alibbi a)-f) pontban foglalt t6bbletszolgaltatasok k6zul legalabb egyet teljesit

a) nyomon k6vethet6keze16sl
b) utanv6tel;
c)t6rtivev6ny;
d) 6rt6knyilvanitas
e) kizar61aga kUldem6ny cimzettjek6nt megjelalt szem61ykez6hez t6rt6n6 k6zbesit6s;
f) a ktildem6nynek a felad6 lak6hely6n, tart6zkodisi hely6n, sz6khely6n, telephely6n vagy fi6ktelep6n t6rt6n6 felv6tele
17APasta tv. 2. $ 15. pontjaban foglaltak szerint futarposta-szolgaltatas: olyan - a kUldem6nyfelv6te16t61szgmitott legfeljebb 24 erin
belill teljesitend6 - id6garantalt postai szolgaltatas, amelynek keret6ben a postai szolgaltat6 aria vgllal k6telezetts6get, holy a postal
kUldem6nyfelv6te16t v6gz6 szem61ya postai ktjldem6nyt a k6zbesit6s megkis6r16s6ig megszakitas n61kUIszem6tyes felogyelete
alatt tanja oly m6don, hogy a felad6 ez alatt barmely id6pontban rendelkezhessen a postai ktildem6ny cimzettj6nek vagy cim6nek a
megvaltoztatasar61.6s sikertelen szem61yesk6zbesit6s eset6n megtehesse a szOks6ges int6zked6seket. Felhivjuk figyelm6t. hogy
amennyiben postafi6k cimre kell bekUldenia tamogatasik6relmet. akkor futarpostai szolgaltatas - a Porta t6rv6ny rendelkez6sei

alapjan- nemvehet6ig6nybe.
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A Helyi Biri16 Bizottsag (a tovibbiakban: HBB) a k6relemre vonatkoz6 tamogat6 vagy elutasit6 javaslatot
a k6relmek - jelen felhivgsban e16irt6rt6ke16siszempontoknak va16megfele16sszerinti- sorrendje alapjan
tesz

Az eljaras sorgn a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabalyai szerint lehet6s6g van hianyp6tlasra.
Az elj6ras sor6n a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szab61yaiszerint lehet6s6g van sz6bell egyeztet6sre.

Az eljaras sorin a 272/2014.(XI.5) Korm. rendelet szabalyai szerint lehet6s6gvan tisztiz6 k6rd6sek
felt6te16re.

A HACS a helyi tamogatasi k6relmekr61va16d6nt6s megalapozasara Helyi Biri16 Bizottsagot hiv 6ssze.

Az eljarasrendre vonatkoz6 tovibbi informdci6k az ACJHF3. fejezet6ben (.4 f6mogaf6s/ here/mek
benyqf6s6nak 6s e/bh6/6s6nak m6dya) ta161hat6ak.

4.4.2.Ahelyitamogatasik6relmekHACSaltaiellen6rzend6kivilasztisi
krit6riumai
1. HACSaltai a helyi tamogatasi k6relemvonatkozisgban ellen6rzend6 nem hianyp6toltathat6
jogosultsagi krit6riumok
a) a helyi tamogatasi k6relem benyOjtasaa helyi felhivis 4.3 ponqaban megje161thatdrid6n beltJI
t6rt6nt;

b) a tamogatast ig6ny16a jelen helyi felhivdsban meghatarozott lehets6ges tamogatast ig6ny16k6rbe
tartozikl

c) a benyOjtotthelyi tamogatasi k6relem p61danyszamamegfelel a helyi felhiv6s 4.3 pontjaban
megadott p61danyszamnakl
d) a helyi tamogatasi k6relmet a megadott formanyomtatvanyon, magyar nyelven nyOjtottakbe.
Amennyiben a fenti nem hianyp6toltathat6 jogosultsagikrit6riumoknak a helyi tamogatasi k6relem nem felel
meg, akkor hianyp6tlasi felhivis n61kill elutasit6sra kenJI.

2. HACS altai a helyi tamogatasi k6relem vonatkozisiban ellen6rzend6 hianyp6toltathat6
jogosultsagi szempontok
a) a benyOjtott helyi tamogatasi k6relem formanyomtatv6nyanak minden pontjat jelen helyi felhivas.
valamint az AOHF-ben megadott szempontok szerint hianytalanul kit61t6tt6kl
a) a hianyp6tolhat6. k6telez6en csatoland6 mel16kletek benyOjtasrakeraltekl

b) a helyi tamogatasi k6relem 6s a tamogatast ig6ny16nem tartozik a jelen helyi felhivis 4.2
Tamogatasban nem r6szesithet6k k6re fejezetben foglaltak k6z61
c) az alilrisok

hiteless6gel

d) a megva16sulashelye szerinti jogosultsagt

e) a fejleszt6s 6sszk61ts6ge 6s a tamogatas m6rt6ke megfelel a jelen felhivisban szerep16
felt6teleknek;

f) a fejleszt6s megva16sitasanakid6tartamaa felhivdsban megadott id6intervallummaximumin
belill vane

g) a jelen felhivisban r69zitett minimdlisan k6telez6 elvarasainak, szakmai felt6teleinek teljesi116set
h) a helyi tamogatasi k6relem targyat k6pez6 fejleszt6sre a tamogatast ig6ny16mis forrdsb61 nem
ig6nyelt tamogatastl

i) a tamogatast ig6ny16altai a CLLD keret6ben elnyerhet6 tamogatas aranya nem haladja meg a
HKFS-ben rendelkez6sre a116fejleszt6si keret 40%-atl
1) a paperalapon 6s elektronikusan benyOjtott dokumentumok azonosak
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k) egyilttmOk6d6siszand6knyilatkozat
Amennyiben a fentihianyp6toltathat6 jogosultsagikrit6riumoknak a helyitamogat6si k6relem nem felel meg.

6s ha az adott jogosultsagi krit6rlum. vagy az adott jogosultsagi szempontot igazo16dokumentum hianya
vagy hibaja hianyp6tlas keret6ben p6toltathat6, akkor a HACS egyszerialkalommal hianyp6tlasra sz61itfel.

3. Tartalmi 6rt6ke16siszempontok
Abban az esetben. ha a tamogatasi k6relem az alibbi projekt6rt6ke16sle16felt6telneknem felel meg, az
6rt6ke16ssordn elutasitgsra kerbl
Ert6ke16sie16felt6telek

l

Megfelelt

A projektk61ts6gvet6s6ben
alkalmazisra ker01ta felhivisban e16irt
egyszerOsitettelszdmolisi m6d. Vetit6si alaplo 6s legalabb egy
k6zvetettk61ts6g19
elem betervez6srekerolt, a felhivis 5.5 6s 5.7
fejezet6benleirt k61ts6gkorlatok
betartisa mellett.

Ert6ke16siszempontok

igen/nem

Adhat6
pontszam

Ert6ke16siszempont alibontisa
A helyi tamogatasi k6relem egy6rtelmOenalat6masztja a
lamogatand6 tev6kenys6gek 6s a HKFS c61ja(i) k6z6tti
3sszefogg6st, mely alapjan egy6delmOen megallapithat6, hogg a

2

lev6kenys6gek teljes m6rt6kben a HKFS vonatkoz6 c61janak

1. A fejleszt6s hozz6jarul
megva16sulasat szolg61jak
a
HKFS
c61jainak
A helyi tamogatasi k6relem tev6kenys6gei 6s a HKFS c61ja(i)
megva16sulasahoz
k6z6tti 6sszefogg6s csak r6szben alatamasztott. a tev6kenys6gek
=sak r6szben szolgaljak a c61okmegva16su16sat
A

tev6kenys6gek

nem

jarulnak

hozzA

a

HKFS

c61jainak

rnegva16sulasahoz,vagy az 6sszefogg6s nines aldt6masztva

A helyi tamogatasi k6relem egy6rtelmOena16tamasztjaa
lamogatand6tev6kenys6gek6s a helyi felhiv6s 1.I pontjaban
'negfogalmazott c61(ok) k6z6tti 6sszeftigg6st, meld alapjan
egy6rtelmOenmegallapithat6,hogy a tev6kenys6gekteljes

a helyi felhiv6s I.I

'n6rt6kben a fenti pontban megfogalmazott c61(ok)megva16sulasat
szolgaljak

ponqaban meghat6rozott
B6fokhoz

A helyi tamogatasik6relem tev6kenys6gei6s a helyi felhiv6s I.I
pontjaban megfogalmazott c61ja(i) k6z6tti 6sszefogg6s csak

2. A fejleszt6s hozz6jarul

'6szben alatamasztott, a tev6kenys6gek csak r6szben szolgalj6k a

7

0

2

7

:61ok megva16sulasat

A tev6kenys6gek nemjarulnak hozzi a helyi felhiv6s 1. I pontjaban

megfogalmazott c61jainak megva16sulasahoz,vagy

az

0

ljsszefogg6s nines a16tdmasztva
i8 Vetit6si dap: a projekt szakmai megva16sitgsaban k6zvetlen01k6zremtik6d6/r6sztvev6 munkatirsak szem61yijellegti riforditdsai
k61ts69tipus (amelybe a projektmenedzsment k61ts6gei nem tartoznak bele). metynek 15%-a fordithat6 a projekt megva16sitasahoz
k6zvetetten kapcso16d6tevekenys6gek, szolgaltatasok k61ts6geinekfedezet6re.
i9 Kdzvetett kdlts6g: jelen felhivdsban: 1. szakmai megva16sitashoz kapcso16d6 anyagk61ts6gl 2. k6telez6 nyilvanossag

biztositisinak k61ts6gel3. dltalgnos(rezsi) k61ts6gek.
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Ert6ke16siszempontalibontgsa

Ert6ke16siszempontok

l<onkr6tegymasra 6pti16s vagy egy6rtelm0 pozitiv egymasra hards
'nutathat6 kiegyn61 t6bb kor6bban mdr megva16sitott/folyamatban

6v6 / tervezett beavatkozdssal. Az egym6sra 6pa16s j6i
ali timasztott.
3.
.4
beavafkoz6s Konkr6t egymasra 6pt116svagy egy6rtelm0 pozitiv egymasra hans
integralt
mutathat6 ki legalabb egy koribban mdr megva16sitott /
lolyamatban 16v6/ tervezett beavatkozissal. Az egymasra 6p016s
i61alitimasztott.
Wings bizonyitott kapcso16daskorabbi, vagy folyamatban 16v6,
asetleg tervezett fejleszt6sekkel.
A fejleszt6s teljes m6rt6kbenrendhagy6a fejleszt6skarnyezete
/onatkoz6s6ban 6s ez az 0jszerOs6g megfele16m6don bizonyitott
4.
.4
beavafkozds
A fejleszt6snek vannak 0jszer0 elemei, r6szben bizonyitott
innovativzo
A fejleszt6snek nincsenek 0jszer0 elemei. vagy ezek nincsenek

alitimasztva
A c61csoport/helyi k6zOss6g bevondsa a fejleszt6s tervez6s6be 6s

5. A fejleszt6s az adott megva16sitasaba egyarant konkr6tumokkal a16tdmasztott
szer\fezef
akf/v A c61csoport/helyi k6z6ss6g bevonAsa a fejleszt6s tervez6s6be
r6szv6te16vel

va16sul

meg

$s/nagy megva16sitasaba r6szben a16tdmasztott.
A c61csoport/helyi kOz6ss6g bevondsa a fejleszt6s tervez6s6be
6s/nagy megva16sit6saba nincs a16t6masztva.

Adhat6
pontszam

2

7

0
2
7

0
2
7

0

A helyi tamogat6sik6relem egy6rtelmOen
definialjaa fejleszt6s
a61csopodla(ai)t6s a tamogatand6 tev6kenys6geknek egy6delm0

6.A fejleszt6snekvannak pozitiv hansa a fendi csoportokra j6i a16t6masztott
A helyi t6mogat6si k6relem egy6rtelmOendefinialja a fejleszt6s
=61csoportspecifikus
;61csopoda(ai)tde a tamogatand6tev6kenys6geknek
a pozitiv
k6z6ss6gfejleszt6si,
hat6sa
a
fenti
csopodokra
csak
r6szben
a16t6masztott
t6rs6gfejleszt6sihatasai
A helyi tamogat6si k6relem nem definialja egy6rtelmOen a
lejleszt6s c61csopoNJatvagy a tamogathat6 tev6kenys6gek pozitiv

2

7

0

hansa e c61csoportra nincs alAt6masztva

A tamogatasi k6reiemben szerep16 k61ts6gek meghatarozasa
7.

.4

feg/eszf6s

k6rOltekint6en,
az aktuilis piaci drak figyelembev6te16vel
t6rt6nt,

k61ts6ghat6konym6don amelyet a tamogatast ig6ny16a k6relemben aldtdmasztott
A tamogatasi k6relemben szerep16k61ts6gekmeghatarozasa nem
/a16sulmeg

az aktu61ispiaci 6rakat figyelembev6ve6s/vary azt nem
aldtimasztva t6rt6nt
A k6rnyezeti fenntarthat6sagi szempontok teljes k6rOen

8.Kdrnyezef/

$rv6nyestilnek
A k6rnyezeti fenntarthat6s6gi szempontok r6szben 6rv6nyestllnek

fenntarthat6sag
9.

,4

/6frehozoff

eredm6nyek
m(ik6dtet6s6nek

A k6rnyezetl fenntarthat6sagi szempontok nem 6rv6nyestilnek
A projekt hossz0 tAv0 hasznosu16sa 6s az eredm6nyek
Fenntartdsdnak/mOk6dtet6s6nekm6dja/forr6sa bemutatdsra keri)it
is j6i a16tdmasztott

2

0

2
7

0

2

zo Innovici6: 0j term6k vagy szolgaltatasj6n 16tre;0j m6dszer alkalmazasa,amely lehet6v6 teszia kt116nb6z6
er6forgsok
kombinaci6jat. amia

bels6 potencialok jobb kihasznglgsgt eredm6nyezi; hagyomanyosan elkU16ntllten mOk6d6 agazatok

kombinaci6ja, 6sszekapcsolasala helyi szerep16k szokatlan kombinaci6janakbevondsa a d6nt6shozasba. a projektek
megva16sitasaba.a r6szv6tel megszerfez6s6nek eredeti m6dja
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Ert6ke16siszempontok

A projekt hosszO tivO

fenntarthat6saga
biztositott

Adhat6
pontszam

Ert6ke16siszempontalibontisa
hasznosu16sa 6s

az

eredm6nyek

lenntartdsdnak/mOk6dtet6s6nek
m6dja/forr6sa csak r6szben

7

al6t6masztott

A projekt eredm6nyeinek fenntart6sa/mOk6dtet6se a
lezdrisa utdnnem biztositott

10. A projekt t6rsadalmi

haf6sa r6v6n

a

proUekt

0

A projekt r6v6n a k6z6ss6gi,szabadid6stev6kenys6gekszima
3melkedik (azaz nem meg16v6rendezv6ny fejleszt6s6re iranyui a
16mogatas.

2

k6zdss6gi, szabadid6s
fe\'6kenys6gek sz6ma
A projekt r6v6n a k6z6ss6gi,szabadid6stev6kenys6geksz6ma
emelkedik
nem viltozik
11.Az 6rintett c61csoport Drojektenk6nt bevont c61csoporHagok szdma projektenk6nt
rneghaladjaa 30f6.
a rendezv6nyekenr6szt
vest
Drojektenk6nt bevont c61csoporHagok sz6ma projektenk6nt
minimum 30 f6.

0

2

0

t2. A k6z-, a civil-6sa Drojektenk6nt az egyDttmOk6d6si megallapod6sok sz6ma
maganszf6ra tagjaival meghaladjaa 2 db-ot.
k6t6tt egyDttm(ikdd6sek orojektenk6nt az egyattmOk6d6simegallapodasok sz6ma 2 db.

2
0

A pontrendszer alapjan 6sszesen 24 pont 6rhet6 el
Amennyiben az 1., 2., 5.. 9. pontokban az 6rt6ke16siszempontra adhat6 pontszam 0, abban az esetben a
HBB a t6mogat6si ig6ny elutasftisdt kezdem6nyezi.
Nem tamogathat6k azok a helyi tamogatasi k6relmek, amelyek eset6ben a szempontrendszer alapj6n a
k6relemre adott 6sszpontszam nem 6ri el a minimilis 9 pontot. A 9 pont e16r6senem jelenti automatikusan
a tamogatas megit616s6tl Birglati szakaszonk6nt a tartalmi 6rt6ke16ssorin kapott 6sszpontszam alapjan
kialakitdsra kerill a projektek rangsora. A tamogatas odait616seannak a fuggv6nye. hogy a sorrend alapjan
hany projekt megva16sitasaraelegend6 a teljes tamogatasi keret6sszeg.

4.4.3. A tamogatasi k6relmek IH altaliv6gs6 ellen6rz6s6nek
krit6riumai
l

Az IH altai az elektronikusan benyOjtott tamogatasi k6relem vonatkozisiban

ellen6rzend6 nem

hianyp6toltathat6jogosultsagikrit6riumok:
a) a tamogatast ig6ny16 altai benyOjtott nyilatkozat elektronikus 6s - elektronikus aldiris
haszndlat6nak kiv6te16vel- paper alap0 p61danyahianytalan. hibitlan 6s hatdrid6ben benyOjtasra
ker01t
r

b) a tamogatast ig6ny16dtldthat6 szervezetnek min6sul az gllamh6ztartdsr61 sz616201 1. 6vi CXCV

t6rv6ny(a tovibbiakban:Aht.) 1. $ 4.pontja6s 50. $ (1) bekezd6sc9 pontjaszerint.
c) a TOP 7. prioritas c61kitOz6seihezva16 igazodas
d) a

tamogatast

ig6ny16k

tamogatasi

rendszer

szempontjab61

va16

megfele16s6ge

felszamo16s/v6gelszamolas/ad6ssagrendez6smentes. k6ztartozis mentes. atlathat61
e) az A[JHF-ben r69zitett kizAr6 okok esetleges fenndlldsa
Amennyiben a fenti nem hianyp6toltathat6 jogosultsagikrit6riumoknak az IH-nak elektronikusan benyOjtott
t6mogatasi k6relem nem felel meg. akkor hianyp6tlasi felhivis n61kill elutasitisra kertll.
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Az IH altai az elektronikusan benyajtott tamogatasi k6relem vonatkozisiban ellen6rzend6
hianyp6toltathat6jogosultsagi krit6riumok:

2

a) a HBB altai birilt helyi tamogatasi k6relem 6s a tamogatast ig6ny16altai a k6zponti informatikal
rendszerbe felt61t6tttamogatasi k6relem tartalmi elemeinek azonossagal
b) a HACS altai elv6gzett k61ts6ghat6konysag

vizsgalat m6djanak helyta116s6ga

Amennyiben a fenti hianyp6toltathat6 jogosultsagi krit6riumoknak az IH-nak elektronikusan benyOjtott
tamogatasi k6relem nem felel meg. 6s ha az adott jogosultsagi krit6rium. vagy az adott jogosults6gi
szempontot igazo16dokumentum hianya vagy hibaja hianyp6tlas keret6ben p6toltathat6, akkor az IH
egyszeri alkalommal hianyp6tlasira sz61ft fel
Felhivjuk a tisztelt tamogatast ig6ny16figyelm6t. hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormanyrendelet 64/A $
6rtelm6ben az iranyit6 hat6sag vizsgalja az adott tamogatasi k6relemmel 6sszefogg6. a rendelet XVI.
fejezete szerinti k6zbeszerz6si eljarasok ellen6rz6s6nek eredm6ny6t, tovdbbd - ha rendelkez6sre all - az
adott t6mogatasi k6relemmel 6sszefugg6, a XVI. fejezet alapjan lefolytatott ellen6rz6s eredm6ny6t annak
6rdek6ben, hogy el nem szimolhat6 tamogatasi 6sszeg ne keri)lj6n odait616sre.

5

A FiNANSZiROZASSAL
KAPCSOLATOSINFORMACl6K

K6rjuk, a projekt e16k6szit6se sarin vegye figyelembe. hogy a tamogatast a projekt megva16sitasa sordn
csak akkor tudja majd ig6nybe venni. ha megfelel a k6vetkez6 szabalyoknakl

5.1 . A tamogatas formaja
Jelen helyifelhivas keret6ben nyOjtott tamogatas vissza nem t6ritend6 tamogatasnak min6sol

5.2. A projekt maximilis elszimolhat6

6sszk61ts6ge

Jelen helyifelhivas eset6ben nem relev6ns

5.3. A tamogatas m6rt6ke, 6sszege
a)

Az ig6nyelhet6 vissza nem t6ritend6 tamogatas 6sszege: minimum 500.000 Ft, maximum 10.000.000
Ft lehet, de csak a rendelkez6sre a116,felhaszn61hat6 fortis 6sszeg6ig

b)

A tamogatas maximilis m6rt6ke az 6sszes elszimolhat6 k61ts6g100 %-a

A csek61y 6sszegii tamogat6s kateg6ria alkalmazisa eset6n a b) pontban szerep16mondatota
k6vetkez6k szerint szOks6ges kieg6sziteni:
A tamogatas maximilis m6rt6ke az elszdmolhat6 k61ts6gek 100 %-a.

5.4. E161egig6ny16se
Jelen felhivis keret6ben tamogatott projektek eset6ben az ut6finanszirozds0tev6kenys6gekre ig6nybe
vehet6 tamogatasi e161egmaximilis m6rt6ke a megit61t tamogatas 6sszeg6nek legfeljebb
a) 25 %-a. de term6szetes szem61y, mikro-. kis- 6s k6z6pvallalkozas. civil szervezet. egyhazi jogi
szem61y,nonprofit gazdasagitarsasag kedvezm6nyezett eset6n legfeljebb 6tszizmilli6 forint.
b) 100 %-a k6zponti. helyi 6nkormanyzativagy k6ztestilleti k61ts6gvet6siszerv, k6zvetlen vagy k6zvetett
t6bbs6gi illami tulajdonban a116gazdasagi tarsasag. helyi 6nkormanyzat. Onkormanyzatitarsulas.
k6ztesttllet vagy k6zalapitvany kedvezm6nyezett eset6n. amennyiben
ba) a fizet6si szimliit az Aht. alapjan a kincstdrban k6teles vezetni, vagy az eur6paiuni6s
forrisb61 nyOjtott k61ts6gvet6si tamogatasok keze16s6re a kincstirnil kt116n fizet6si
szgmlival rendelkezik,vagy
bb) megit61ttamogatasanak 6sszege nem 6rl el az 6tvenmilli6 forintot.
29

Felhivjuk a figyelmet, hogy a k6zponti k61ts6gvet6si szerv, helyi 6nkormanyzat. Onkormanyzati tarsulas.

k6zvetlen vagy kozvetett t6bbs6gi dllami tulajdonban a116gazdasagi tarsasag kedvezm6nyezettr6sz6re
tamogatasi e161eg
akkor foly6sithat6, ha az iranyit6 hat6sag a kedvezm6nyezettaltai benyOjtott.az adott
naptari 6vre vonatkoz6 projektszint0 likviditisi tervet j6vahagyta.
A likviditdsi terv sablonja a HACS honlapjan/jelen helyifelhiv6s szakmai mel16kleteikOz6tt taldlhat6 meg

A likviditisi terre vonatkoz6tov6bbi szabalyokata Kormanyrendelet117/A. $-a tartalmazza.
Felhivjuk a figyelmet, hogy a tamogatasie161eg- vagy t6bb r6szletben t6rt6n6 e161egfoly6sitaseset6n annak
els6 r6szlete - kifizet6s6t61szdmitott hat h6napon belli id6k6zi kifizet6s ig6ny16stszOks6ges benyOjtani6s

illami tamogatas eset6n az e161eg
foly6sitasat61szdmitott 3 even belill az e161eggel
elszimolni.

5.5. Az elszimolhat6 k61ts6gekk6re
A projekt elszimolhat6 k61ts6gei k6z6tt azon k61ts6gektervezhet6k, amelyek a projekt tamogathat6
tev6kenys6geihez kapcso16dnak,szerepelnek a felhivgsban r69zitett elszgmolhat6 k61ts6gekk6z6tt 6s
megfelelnek az dltalinos elszamolhat6sagi felt6teleknek.

A projekt nem elszimolhat6 kdlts6geinek a tamogathat6tev6kenys6gekhezkapcso16d6.nem
elszimolhat6 kolts6gek vagy a nem t6mogathat6 tev6kenys6gek k61ts6geimin6sulnek. A nem elszimolhat6
k61ts6gek r6szeia projekt 6sszk61ts6g6nek.azonban nem r6szeia projekt elszdmolhat6 k61ts6g6nek.

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan tamogathat6 tev6kenys6get, amelyet nem a t6mogat6si k6relem
r6szek6nt, nem annak k61ts6gkeret6b61
kevin megva16sf
tad, 6s/vagy tartalmaz olyan nem tamogathat6
tev6kenys6get.amelyet a tamogatast ig6ny16meg kivdn va16sitania projekt r6szek6nt. azonban a
felhivison kiv01i forrasb61,akkor ezen tev6kenys6geket elkillOnitetten 6s egy6rtelmOen be kell mutatni a
tamogatasi k6relemben, valamint a k6s6bbiekben megk6t6sre kert116v611alkoz6iszerz6d6sekben is. A
projekt k61ts6gvet6s6nekmegfele16enr6szletezettnek 6s ily m6don ellen6rizhet6nek kell lenniahhoz, hogy
meghatarozhat6 legyen a k61ts6gek,illetve ezen beliJI az elszimolhat6 k61ts6gekbesoroldsa

A tamogatasi k6relem r6szek6nt benyajtott kdlts6gvet6snek tartalmaznia kell a projekt 6sszes
kdlts6g6t!
A k61ts6gek elsz6molhat6sagaval kapcsolatos dltalinos e16irasokat. tovibbi

az egyes k61ts6gtipusokra,

illetve k61ts6gelemekrevonatkoz6 iltaldnos szabalyozast a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mel16klet6t
k6pez6 Nemzeti szabalyozas az elszimolhat6 k61ts6gekr61- 2014-2020 programozasi id6szak c. Q\mu\at6
tartalmazza.
Jelen felhiv6s keret6ben az alibbi k61ts6gektervezhet6k, illetve szimolhat6k el

Proiekte16k6szit6skdj!$$ggi(Sajat teljesit6sbenis elv6gezhet6a 272/2014.(XI.5.) Korm.rend 5
mel16klete szerint)
E16zetes tanulminvok. enqed61vez6si dokumentumok k61ts6ae

egy6b szilks6ges hatt6rtanulmanyok. szakv61em6nyek
szilks6gletfelm6r6s. e16zetes ig6nyfelm6r6s. c61csoportelemz6se, piackutatas, helyzetfeltaras
szak6rt6i ha16zat6pit6s, szak6rt6i mOhelymunkak k61ts6ge
tirsadalmi partnerek, 6rintettek bevondsival kapcsolatos k61ts6gek

K6zbeszeu6s k61ts6qe
k6zbeszerz6siszak6rt6 deja

k6zbeszerz6sieljaras
deja
Egy6b projekte16k6szit6shezkapcso16d6k61ts6
e16k6szit6shezkapcso16d6egy6b szak6rt6itandcsadds
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11. Beruhgzgshoz kapcso16d6 k61ts6aek
Tertllet-e16k6szit6sik61ts6
Eoit6shez kapcso16d6 k61ts6aek - atalakitas, b6vit6s, fe10jitas eset6n bele6rtve az azbesztmentesit6s
k61ts6geitis

6pit6s bekert116si
6rt6ke,vagy ezen belol:

-

italakitis

- fe10jitas
Eszk6zbeszerz6sk61ts6aei
bekerti16si6rt6k
beker016si6rt6kegyes t6telei

Az eszkoz6k beszerz6se6ni116annem tamogathat6. csak a felhivds 3.1 fejezet6ben felsorolt
tamogathat6 tev6kenys6gekhez kapcso16d6an, ahol az eszk6zbeszerz6s k016n nevesit6sre kertllt.

6s amely tev6kenys6geset6ben az eszk6zbeszerz6s bizonyithat6anszoks6ges az adott fejleszt6s
funkci6janak megfele16mOk6dtet6s6hez
Immateridlis iavak beszerz6s6nekk61ts6qe
szoftver bekeru16si6rt6ke
egy6b szellemi term6k bekeriJ16si6rt6ke

111. $;gk

gi

ggypl $itipbQ kqpQPQ14dQ
$ Qlgiltpli$QIS kQj!$$ggi(saj6tteljesit6sbenis elv6gezhet6

a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. mel16kleteszerint)
Marketing, kommunikici6s szolgiltatdsok k61ts69ei
marketingeszk6z6k fejleszt6se
rendezv6nyszervez6s, kapcso16d6 ellat6si. On. ,.catering" k61ts6gek
egy6b kommunikdci6s tev6kenys6gek k61ts6gei
K6telez6en e16irt nvilvinossdq biztositdsinak

kOlts69e

Eav6b szolq61tat6si k61ts6qek
biztosit6kok jogi, k6zjegyz6i, bankkolts6gei

hat6sagiigazgatasi,
szolgaltatasidijak,illet6kek
lv.

Szakmaimegva16sitisban kdzrem(ik6d6 munkatirsak k61ts69ei
Szakmai meqva16sitdshozkapcso16d6szem6jyi iQllegg riforditis

munkab6r
foglalkoztat6stterhe16ad6k. jaru16kok
szem61yijelleg0 egy6b kifizet6sek
szakmai megva16sitashozkapcso16d6kikUldet6si k61ts6g

Szakmai megva16sitishoz kapcso16d6 egv6b k61ts69ek

V

Szakmai megva16sitashozkapcso16d6anyagk61ts6g

VI.

PTQiQkt QnQd$ gn;!;kQjt$$g a 272/2014 (XI. 5.) Kormanyrendeleta Nemzeti szabalyozas az
elszimolhat6 k61ts6gekr61cim0 5. sz. mel16klet6nek 3.8.2. pontjaban. a kozszf6ra szervezetekre
vonatkoz6 specialis e16irdsok figyelembev6te16vel az alibbi k61ts6gtipusok szimolhat6k el a projekt
menedzsment keret6ben:

Proiektmenedzsment szem6jyi jelleq0 rdforditisa
munkab6r
foglalkoztatast terhe16 ad6k, jaru16kok
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Vll

Altalinos (rezsi) kdlts6g
Altalinos

v611alat-iranyitasi k61ts6g

Egy6b dltaldnos (rezsi) k61ts6g:

k6zozemiszolg61tatasokk61ts6ge
biztositisi k61ts6g
Egyszerlisitett k61ts6gelszamolasra vonatkoz6 e16irgsok
Az egyszerasitett elszdmoldsi m6d alkalmazgsa a jelen felhivgs keret6ben megva16su16projektek eset6ben
k6telez6 az algbbiak szerint.
Az egyszerOsitett elszgmoldsi m6dok eset6ben. a k61ts6gekfelmert116s6ta kedvezm6nyezettnek nem kell

a16timasztania hitt6rdokumentumokkal (p61d6ulszamlaval. bankszamlakivonattal, Osszesit6vel. illetve
egy6b szamvitelibizonylattal). 6s a piaci iraknak va16 megfele16stsem kell vizsgalni. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy a kedvezm6nyezettnek sem a kifizet6si k6relem mel16kletek6ntnem kell a k61ts6gfelmerU16s6t
igazo16 dokumentumokat benyOjtani az iranyit6 hat6saghoz, sem elk016nitetten nem szUks6ges 6rizni
azokat a projekt helyszin6n / nyilvantartasaban.A hazai szdmviteli szabalyoknak megfele16ena
bizonylatokat term6szetesen meg kell 6riznie a kedvezm6nyezettnek,viszont a tamogatast nyOjt6 6s
ellen6rz6 szervezetek helysziniellen6rz6s sorin sem vizsgaljak ezeket

Az Eur6paiParlament6s a Tandcs1303/2013/EU
rendelet67. cikk (1) bekezd6sd) ponqanak6s (5)
bekezd6s d) pontjanak. valamint a 68. cikk (1) bekezd6s b) pontjanak. valamint a 2014--2020 programozasi

id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokb61sz6rmaz6 tamogatasok felhasznilisinak rendj6r61sz616
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mel16klet6nek7.7.2.2.1. pontjanak alapjan, jelen felhivds keret6ben.
illetve a projektmegva16sitassarin k6telez6 az alabbi, m6dszertanimegalapozast nem ig6ny16szdza16kban
meghatarozott atalany (flat rate) alap0 egyszerOsitett k61ts6gelszdmoldsl m6dot alkalmazni- amennyiben
a lentebb meghatarozott k6zvetett k61ts6gek nem k6zbeszerz6si eljaras keret6ben kertJlnek beszerz6sre,
illetve azok nem 6rintettek

k6zbeszerz6si

eljar6ssal - figyelemmel

a kett6s finanszirozds

elkert116s6re.

A projekt szakmai megva16sitasaban k6zvetlen01 k6zremOk6d6 munkatirsak szem61yijelleg0
riforditisainak
15%-a fordithat6
a projekt megva16sitasahoz k6zvetetten kapcso16d6
tev6kenys6gek, szolgaltatasok k61ts6geinek fedezet6re.
Jelen Felhivis keret6ben a
e

Szakmaimegva16sitashoz kapcso16d6 anyagk61ts6g

e

K6telez6 nyilvanossag biztositisinak k61ts6ge,
Altalinos (rezsi) k61ts6gek.

©

a kdzvetett k61ts6gek. Ezek a k61ts6gek csak atalany alap0 elszimolisk6nt

nyOjthat6ak be a szakmai

megva16sitasaban
k6zvetlentil k6zremiik6d6 munkatirsak szem61yijelleg0 riforditisainak 15%-a
erej6ig, megtartva a Felhivis 5.7 pontjaban szerep16vonatkoz6 k61ts6gkorlatokatis.
K6zvetlen k61ts6gnekszimit a projekt sorin elszimolhat6 minden mis k61ts6gkateg6ria.
A k6zvetlenul k6zremOk6d6 munkatgrsak szem61yijelleg0 riforditdsainak min6siJlnek a projekt szakmai
megva16sitasaban k6zvetlentJI k6zremOk6d6 munkatgrsak szem61yijelleg0 raforditasai, tehit a vetit6si
dap: a szakmai megva16sitasban r6sztvev6 munkatirsak

szem61yi jelleg0 riforditisai

k61ts6gkateg6ria,

amelybe a projektmenedzsmentk61ts6geinem tartoznak bele. A sziza16kos atalany m6rt6ke: legfeljebb
15%. A sz6za16kosatalany elszimoldsba bevont k6zvetett k61ts6gek kifizet6se a vetit6se alapot k6pez6
k61ts6gkifizet6s6vel egyidej01egt6rt6nik, att61nem k016nvglaszthat6.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mel16klet6nek7.5 pontja alapjan teljes eg6sz6ben k6zbeszea6si
vagy beszerz6si eljaras keret6ben megva16su16projektek megva16sitasa sorin felmer01t k61ts6gek eset6n

nem alkalmazhat6 egyszerOsitett elszdmoldsl m6d. Ha az elszimolnitervezett k61ts6geknekcsak egy r6sze
keletkezett k6zbeszerz6si vagy beszerz6si eljaras keret6ben megk6t6tt szerz6d6sb61,az alkalmazhat6sag
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felt6teleit vizsgalni kell. Ha a kiszervezett (beszerz6s, k6zbeszerz6s Otjanmegva16sitott)tev6kenys6g a
projekt m(iszaki. szakmai tartalminak 16nyeges vagy t6bbs6gi elem6t jelenti. akkor egyszerOsitett
elszimolgs az adott tev6kenys6g vonatkozgsdban nem alkalmazhat6.
Amennyiben a megva16sitas sordn szab61ytalansagieljaras eredm6nyek6nt megallapithat6, hogy p6nzilgyi
6rdeks6relem t6rt6nt 6s p6nzugyi korrekci6 e16irgsa sztJks6ges, adott t6telek levonasaval. elszdmolhat6
6sszeg6nek csOkkent6s6vel. vagy egyes k61ts6gtipusokra fordithat6 tamogatasi 6sszeg cs6kkent6s6vel, a

szabalytalansaggal 6rintett, vetit6si alapba tartoz6 6sszeghez automatikusan hozziaddsra ker01 a
sziza16kos ata16nnyal6rintett 6sszeg is.

K6zszf6ra szervezetek eset6n a projektmenedzsment k61ts6gek elszamolhat6saga tekintet6ben figyelembe
kell vennia 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 5. mel16klet6nek 3.8.2. pontjaban foglalt e16irdsokat.

Sadatteljesit6s a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mel16klet3.5 pontjaban leirtak szerint az alAbbi
k61ts6gkateg6ri6k" k61ts6gtipusai vonatkoz6siban sz6molhat6 el:
©

Projekte16k6szit6s k61ts6gei.

©

Szakmai megva16sitashozkapcso16d6szoigaltatasok k61ts6gei.

Szakmai megva16sitasbank6zremOk6d6 munkat6rsak k61ts6gei(kiv6ve:

szakmai

megva16sitashoz kapcso16d60tikalts6g, kikDldet6si k61ts6g)I

Projektmenedzsment k61ts6gek (6sszes
k61ts6gtipus vonatkozasaban,
projektmenedzsmenthez kapcso16d6 0tik61ts6g, kikilldet6si
k61ts6g 6s
projektmenedzsmentkb\\s6g).

kiv6ve:
egy61)

A sajat teljesit6s keret6n belul a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mel16klet3.5.4. 6rtelm6ben a

k6zremOk6d6munkatirsak szem61yijelleg0 r6forditisai szimolhat6k el.
Amennyiben a tamogatast ig6ny16helyi 6nkorm6nyzat 6s az adott k61ts6gtekintet6ben a sajat teljesit6st
lehet6v6 teszia felhivas. akkor elszimolhat6nak min6stll a polgarmesterihivatal vagy k6z6s 6nkormanyzati
hivatal alkalmazdsdban a116munkatdrsak brutt6 munkab6r- 6s b6rjaru16k k61ts6ge is a vonatkoz6
szabalyozasfelt6teleinek betartdsdval.

5.5.1
Az elszimolhat6 k61ts6gekkapcsan az illami tamogatasokra
vonatkoz6 rendelkez6sek
Jelen felhivis eset6ben nem relevins.

5.6. Az elszamolhat6sag tovAbbifelt6telei
A helyifelhivas keret6ben tamogatott projektek k61ts6geielszamolhat6saganak kezdete: 201 9. 09 02. v6ge

2022.05.29.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mel16klet2.3.2.5b pontja 6rtelm6ben a nem k6zbeszerz6s k6teles
beszerz6sek vonatkozdsdban az aldbbi 6sszef6rhetetlens6giszabalyok illnak fenn:
Nem foggetlen az az ajanlattev6.
a) amelyben a tamogatast ig6ny16/ kedvezm6nyezett vagy ezek tulajdonosa - iranyit6 vagy felilgyeleti

szerve -. annak tagja, 6s/vagy a szervezet nev6ben nyilatkozatt6telre,k6pviseletrejogosult
szem61y,tovibbi ezen szem61yhozzatartoz6ja az alibbi jogok valamelyik6t gyakorolja: tulajdonosi.

fenntart6i, vagyonkeze16i,iranyitasi. k6pviseleti, munkiltat6i vagy kinevez6sil
b) amelynek tulajdonosa - iranyit6 vagy felilgyeleti szerve -. annak tagja, 6s/vagy a szervezet nev6ben
nyilatkozatt6telre, k6pviseletre jogosult szem61y. a tamogatast ig6ny16 / kedvezm6nyezett
szervezet6ben vagy ugyanazon beszerz6s vonatkozdsiban misik ajanlattev6 szervezet6ben az
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alibbi jogok valamelyik6t gyakorolja: tulajdonosi. fenntart6i, vagyonkeze16i, iranyitasi, k6pviseleti,
munkdltat6i vagy kinevez6sil vagy
c) ha a tamogatast ig6ny16/ kedvezm6nyezett vagy misik ajanlattev6 vonatkozis6ban partner vagy

kapcsolt vgllalkozisnak min6sol.
Az 6sszef6rhetetlens6g vonatkozisiban hozzdtartoz6nak min6stll Ptk. 8:1. $ (1) bekezd6s 1. 6s 2. pontja
6rtelm6ben a hazastars, az egyenesagbeli rokon. az 6r6kbefogadott, a mostoha- 6s a never gyermek. az
6r6kbefogad6-, a mostoha- 6s a neve16sz016,a testv6r, az 61ettars,az egyenesagbeli rokon hazastarsa, a
hdzastdrs egyenesagbelirokona 6s testv6re, 6s a testv6r hdzastdrsa.

A tamogatasi k6relembentervezett elszimolhat6 k61ts6gekalitgmasztisa
A k61ts6gszamitasalapjaul szolga16egys6garak nem haladhaqak meg a szokisos piaci brat, illetve a jelen

Felhivds 5.7 pontjaban r69zitett tev6kenys6gekeset6n feltuntetett korlitokat. Piaci it igazolasa a
kozbeszerz6si eljaras alapjan megk6t6tt szerz6d6s eset6ben a kozbeszerz6s dokumentaci6javal,vagy
k6zbeszerz6si k6telezetts6g hianyaban, illetve a k6zbeszerz6si 6rt6khatirt el nem 6r6 beszerz6sek
eset6ben t6bb lehets6gesszillf t6t61 t6rt6n6 ajanlatk6r6s keret6ben be6rkezettaj6nlatokkal t6rt6nhet.
Legalabb h6rom, egymast616s a tamogatast ig6ny16(k)t61/kedvezm6nyezett(ek)t61
filggetlen ajanlattev6t61

szarmaz6, azonos targy0. 6sszehasonlithat6,6rv6nyes, irisos arajanlat meg16teszilks6ges. In-house
beszerz6s eset6n a Kedvezm6nyezetta piaci brat a 272/2014. (XI.5.) Kormanyrendeletin-house
beszerz6sekre vonatkoz6 elszamolhat6sagi szabalyainak betartasaval, 6s a nem foggetlen arajanlat
mellett, hdrom egymast61 6s a tamogatast ig6ny16(k)t61/kedvezm6nyezett(ek)t61 foggetlen ajanlattev6t61

szarmaz6, azonos targy0, 6sszehasonlithat6, 6rv6nyes, irisos arajanlattal igazolja. Az ajanlatk6r6st Ogy
kell lebonyolitani. hogy az igazolas felt6telei teljesrthet6ek legyenek
Nem k6zbeszerz6shez kapcso16d6 k61ts6geset6n a piaci irnak va16 megfele16s ellen6rz6se c61jab61a
tamogatast ig6ny16neka tamogatasi k6relemmel egyidej01eg.annak mel16kletek6nt.de legk6s6bb a projekt-

e16k6szit6si m6rf61dk6iglegalabb hiram r6szletes arajanlatot sztJks6ges benyOjtaniaminden relevgns
k61ts6gvet6sit6tel eset6ben. K6zbeszerz6shez kapcso16d6k61ts6geset6n ugyanezen id6pontig elegend6
egy indikativ arajanlat, illetve tervez6i k61ts6gbecs16s
benyOjtasaminden relevins k61ts6gvet6sit6tel
eset6ben
S

Fentiek a161kiv6telt k6peznek a h6rom milli6 forintn61 nagyobb elszimolhat6 6sszk61ts6g0projektek azon
leend6 szerz6d6sei, melyek tervezett k61ts6genem haladja meg a brutt6 300 000 forintot. Ez ut6bbi esetben

az arajanlatoknak rendelkez6sre kell 611nia.azonban benyOjtani nem sztlks6ges, azokat a tamogat6
helyszini ellen6rz6s keret6ben ellen6rizheti.
A nyilt kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 eszk6z6k eset6n az irisos ajanlatok kiv61that6akhivatalos
arajanlatok bemutatisdval (pl.: forgalmaz6 c6gek honlapja).

Az arajanlatk6r6seket6s az ajanlatok be6rkez6s6t megfele16endokumentdlni szOks6ges(postai feladds
b61yegz6je/faxjelent6s/6rkeztet6s/iktatas).
mely a helyszini ellen6rz6sek sor6n ellen6rz6sre kerul. Az
alitimaszt6 dokumentumok (arajanlatok, kimutatasok) nem lehetnek a kozbeszerz6s vagy beszerz6s
eredm6nyek6nt megk6t6tt szerz6d6s aldir6sgnak dgtumghoz k6pest 6 h6napnal r6gebbiek.
Kifizet6si ig6ny16sellen6rz6se sordn amennyiben az ajanlatok a piaci 6r igazolasara alkalmatlanok

(ki116n6sen:
nem 6sszehasonlithat6ak,
nem azonostargyOak,
nem egym6st61
6s a
projektgazdat61/ajanlatk6r6t61foggetlen21piaci szerep16kt61szarmaznak, a t6nyleges piaci brat jelent6sen
meghaladjak) a felmertJlt k61ts6geka projekt terh6re nem elszimolhat6ak.

A szem61yijelleg0 riforditdsok megalapozasaraa tamogatasik6relemmelegytltt benyOjtand6ka
tamogatasi k6relem benyOjtasatmege16z66vre vonatkoz6 b6rkartonok vagy egy nyilatkozat az 6rintett
zi Nem filggetlen az az ajanlattev6. amelyben a tamogatast ig6ny16.illetve kedvezm6nyezett vagy tulajdonosa (iranyit6 vagy feltlgyeleti
szerve). annak tagja, a szervezet nev6ben nyilatkozatt6telre, k6pviseletre jogosult szem61y,ezen szem61yPtk. 8:1. $ (1) bekezd6s 2.

pontja szerinti hozzatartoz6ja,tulajdonosi. fenntart6i. vagyonkeze16i,iranyitasi. k6pviseleti. munkaltat6i,vagy kinevez6si jogokat
gyakorol, vagy forditva, amely olyan szillit6t61 szarmazik. amelynek tulajdonosa (iranyit6 vagy felugyeleti szewe). annak tagja. a
szervezet nev6ben nyilatkozatt6telre, k6pviseletre jogosult szem6ty, a kedvezm6nyezett szervezet6ben vagy a misik ajanlattev6

szervezet6ben tulajdonosi,fenntad6i. vagyonkeze16i,iranyitasi, k6pviseleti. munkiltat6i vagy kinevez6si jogokat gyakorol. Nem
fUggetlen tovibbi az ajanlattev6, ha a tamogatast ig6ny16. illetve kedvezm6nyezett vagy misik ajanlattev6 vonatkozisdban partner
vagy kapcsolt vgllalkozgsnak min6sUI

34

id6szak szem61yi jelleg0 rgforditdsainak 6rt6k6r61. melynek megalapozottsagat a tamogat6 ellen6rzi.

Amennyiben c61feladat kertll megallapitasra a projektben elv6gzend6 feladatokra, Ogy a c61feladat
keret6ben

megallapitott

b6r/illetm6ny

havi 6sszege

nem haladhatja

meg az adott

munkavalla16,

Kedvezm6nyezettn61,a tamogatasi k6relem benyOjtasakor 6rv6nyes b6r6nek/illetm6ny6nek havi 6sszeg6t.

A tamogatasi k6relem k61ts6gvet6s6benminden esetben sztJks6gesmegje161ni.
hogy az adott szem61y
foglalkoztatasa milyen jogviszonyban t6rt6nik majd, 6s r6szletesen keralj6n bemutatgsra a tervezett k61ts6g
szimitdsi m6dja.

Meg16v6foglalkoztatotteset6ben az elszimolhat6 szem61yijelleg0 riforditgsok csak indokolt esetben
(munkaid6 n6veked6s, feladatb6v016s,munkak6rb6vt116s)6s m6rt6kben emelkedhetnek a tamogatasi ig6ny
benyOjtasat mege16z6utols6 6vi atlagb6rhez k6pest.
A piaci it bizonyitasa a Kedvezm6nyezett feladata 6s fele16ss6ge. Ez61tala projekt k61ts6gvet6s6nek 6s az
abban szerep16 k61ts6gt6teleknek megfele16en r6szletezettnek, szakmai indoklissal ellitottnak 6s ilyen
m6don ellen6rizhet6nek kell lenniilk ahhoz, hogy a piaci draknak t6rt6n6 megfele16s ellen6rizhet6 legyen.

A k61ts6gvet6sr6szletezetts6g6t6s bemutatdsit minden k61ts6gelemvonatkozdsiban Ogy kell megtenni.
hogy beazonosithat6 legyen a tervezett egys6gar. annak felosztisa k61ts6gt6telekre. az egys6g
megnevez6se, szakmai indoklgs a m6rt6k6re vonatkoz6an.

A piaci it igazolasat61eltekintenicsak az Iranyit6 Hat6sagaltai adott egyedi enged61yalapjan. a
beszerzend6 eszk6z vagy szolgaltatas egyedi jelleg6nek algtdmasztisdval lehet (pl.: hat6sagi arak.
k6ziJzemi szolgaltatas, vagy olyan specialis eszk6z. techno16gia, amelyek csak egy gy6rt6t61 szerezhet6
be. vagy az adott eszk6zt, berendez6st csak egy kizar61agosforgalmaz6 hozhatja be Magyarorszagra). Az
ellen6rz6shez ilyen esetben biztositani kell legalabb egy referenciaarat, az alibbi forrisok valamelyik6b61
(a gyart6 hivatalos arlistai, kata16gusailktllf61dik6pviseletek arlistai. kata16gusaila forgalmaz6 altai mas, a
kedvezm6nyezett61f099etlen szervezeteknek adott arajanlat - amennyiben a forgalmaz6 ezeket
rendelkez6srebocsatja)

EgyszerOsitettelszimolissal 6rintett k61ts6gektekintet6ben nem kell benyOjtania piaci irnak va16
megfele16s6gigazolasara szolga16arajanlatokat.
A tamogatast ig6ny166s a kedvezm6nyezett k6teles vizsgalniaz ajanlattev6k szerz6d6s teljesit6s6re va16

alkalmass6gat

A projekt megva16sitasszakaszdbank61ts6gvet6sit6telt 6rint6 szerz6d6sm6dositiseset6n minden
relevdns esetben szoks6ges benyOjtania piaci it megfele16s6g6talatamaszt6. Kormanyrendeletben
meghatarozott dokumentumokat 6s szakmai indoklist a m6dosit6sra vonatkoz6an. A m6dositgst minden
esetben a m6dositissal 6rintett k61ts6g,elszdmolgsra t6rt6n6 benyOjtasa e16ttszoks6ges benyOjtani.

K61ts6gn6vekm6ny
ellen6rz6se sorgn a Tamogat6 Az eur6pal uni6s forr6sb61finanszirozott egyes
projektek k61tsegn6vekm6nyetamogathat6sagar61sz616 17/2017. (11.I .) Korm. rendelet szerint jar el.
Jelen felhivis keret6ben egyszeri elszdmolisra van lehet6s6g

Jelen felhivds keret6ben az a16bbik61ts6gektekintet6ben 6sszesit6k6nt6rt6nik a megva16sitassarin az
elszdmolis:
7

A projektmenedzsment tev6kenys6g6ben vagy a szakmai megva16sitasabanr6szt vev6k projekthez
kapcso16d6 szem61yi jelleg0 k61ts6geinek elszdmolAsa a Szem61yi jelleg0 k61ts6gek 6sszesit6j6n

2.

3
4

(amennyibenrelevant)
Anyagk61ts6gelszdmolisa az Anyagk61ts6g6sszesit6n (amennyibenrelevant)
Altalinos (rezsi) k61ts6gaz Alta16nos(rezsi) k61ts6g 6sszesit6n (amennyiben relevant)
Kis tamogatastartaim0 sz6mldk a Kis tamogatastartalm0 szimldk 6sszesit6j6n (amennyiben
relevant)

Jelen felhivis keret6ben kis tamogatastartalm0bizonylatok 6sszesit6j6n elszgmolhat6 bizonylatok
maximilis tamogatastartalma:
.

amennyiben a 25 milli6 forintngl kevesebb tamogatassal megva16su16
projektek eset6n az
elszimo16 bizonylat tamogatastartalma a 100 ezer forintot nem haladja meg.

az elszgmo16 bizonylatot Kis tamogatastartalm0 szdmlik 6sszesit6j6n szaks6ges elszimolni
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Jelen felhivds keret6ben sz6beli megallapodas alapjan t6rt6n6 k61ts6gelszamolasranincs lehet6s6g

E-beszerz6sfunkci6 hasznglatira vonatkoz6 taj6koztatas
A kedvezm6nyezettekneklehet6s6gilk van a palyazati e-tlgyint6z6s felolet e-beszerz6s funkci6janak
6nk6ntes hasznilatira. Amennyiben a ,.Beszerz6seim" menupontba az ajanlatt6teli hatirid6t mege16z6en
felt61tikbeszerz6si ig6nyoket. Ogyazok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvanosan e16rhet6ek
lesznek
Az ig6nyt az ajanlatt6teli hatdrid6t mege16z6en,az ajanlatt6telhez szuks6ges 6sszer0 id6ben javasolt
felt61teni.A beszerz6si ig6nyben lehet6s6g van megje161nit6bbekk6z6tt az ajanlatt6tel m6djat, hataridej6t.
a beszerz6si ig6ny t6rgyat 6s a teljesit6si felt6teleket. Felhivluk a figyelmet, hogy az e-beszerz6s funkci6
hasznilata nem helyettesiti, csupan e16segithetia szokdsos piaci it igazolasara vonatkoz6 k6telezetts6gek
tellesites6t
E-beszerz6s funkci6 hasznilatira vonatkoz6 lehet6s6g
Felhivjuk a figyelmet, hogy a kedvezm6nyezettnek lehet6s6ge van a projekt keret6ben megva16sitand6

Kbt. hatalya a16nem tartoz6 beszerz6sei vonatkozdsiban az a16bbiak szerint eljarni
l

A kedvezm6nyezett beszerz6si ig6ny6t az ajanlatt6teli hatdrid6t mege16z6 legalabb 6t nappal k6teles
a palyazati e-ngyint6z6s feloleten ,,Beszerz6seim" menopont alatt felt61teni.

2

Nem kell k6zz6tennia
beszerz6si ig6nyt 3 000 000 Ft-nil nagyobb elszdmolhat6 6sszk61ts6g0
projektek azon szerz6d6sei eset6ben, amelyek elszdmolhat6 6sszk61ts6ge nem haladja meg a 300.000
Ft-ot

5.7. Az elszimolhat6 k61ts6gekm6rt6k6re, illetve aranyara vonatkoz6

elvirisok

A projekt tervez6se sorin az egyes elszimolhat6 k61ts6gtipusokvonatkozisdban a k6vetkez6
korldtozisokatszilks6gesfigyelembevenni:
Kdlts6gtipus

Maximilis m6rt6ke az
6sszes elszimolhat6
kdlts6are vetitve {%)

Projekt e16k6szit6s,tervez6s (kiv6ve k6zbeszerz6si eljarasok

7%

K6zbeszerz6sieliirdsok lefolvtatisa

1%

lefolvtatisinak

k61ts6ae)

Tertllet e16k6szit6s(r6q6szeti feltiris.

16szermentesit6s.f61dmunkgkstb.)

2%

Proiektmenedzsment

2.5%

Tdi6koztatis. nvilvinossia biztositis

0.5%

Eszk6zbeszerz6s
InfrastruktOrilisfeileszt6sek

20%

Altaldnos (rezsi) k61ts6aek

1%

10%

Jelen felhivis keret6ben a fenti tdb16zatban meghatarozott sz6za16kos korldtok betartgsa a tamogatasi
k6relem 6sszeallitasa, valamint a projektmegva16sitassarin k6telez6

5.8. Nemelszimolhat6k61ts6gekk6re
A tamogathat6 tev6kenys6gekhez kapcso16d6annem elszimolhat6 k61ts6gnek min6sul mindazon k61ts6g,
amely nem szerepel az 5.5. pontban. kulon6sen:
a) Integr61tTelep016sfejleszt6si Strat6gia felulvizsgalata. m6dosftasa. kieg6szit6se, elk6szit6sel
b) 616allatvasarlasa;
c)

jarm0 beszerz6se.
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d) alevonhat6 ifa
e)

a kamattartozas-kiegyenlit6s.

D

a hitelkamat,

g)

a hitelt0116p6s k61ts6ge. egy6b p6nzilgyforgalmi kOlts6gek,

h) a deviza-atvaltasijuta16k.
i)

a p6nzugyi. finanszirozisi tranzakci6kon realizilt arfolyamvesztes6g.

j)

a birsagok. kedvezm6nyezett altai fizetett k6tb6rek 6s a polgari perrendtartasr61sz616 1952. 6vi
111.
t6rv6ny 75. $ szerinti perk61ts6g.faggetlentll att61.hogy bir6sag altai megit616srekertllt-e

k)

haszndlteszkoz

beszerz6se

A felhiv6s 5.5. pontjaban fel nem sorolt k61ts6gekabban az esetben sem szdmolhat6kel. amennyiben az

illami tamogatasikateg6riakravonatkoz6.jelen felhivisban ta161hat6
egy6b iranymutatasoklehet6v6
tenn6k

5.9. Az allamitamogatasokra vonatkoz6 rendelkez6sek
Tamogatashalmoz6das
Azonos, vagy r6szben azonos azonosithat6 elszimolhat6 k61ts6gekeset6n illami tamogatas abban az
esetben halmozhat6 mas, helyi, regionalis. dllamh6ztartisi vagy uni6s forrisb61 szdrmaz6 illami
tamogatassal. ha az nem vezet a csoportmentess6girendeletekben, vagy az Eur6pai Bizottsag j6vahagy6
hatirozatdban

meghatarozott

legmagasabb tamogatasi intenzitis

t0116p6s6hez.

Allami tamogatas ki116nb6z6
azonosithat6elsz6molhat6 k61ts6gekeset6n halmozhat6mas, helyi.
regionalis. illamh6ztartisi vagy uni6s forr6sb61szdrmaz6 dllami tamogatassal.
Az egy projekthez ig6nybe vett Osszestamogatas - f tJggetlentll att61. hogy annak finanszirozgsa uni6s.
orszagos, regionalis vagy helyi forrisb61 t6rt6nik - tamogatasi intenzitisa vagy 6sszege nem haladhatja

meg az iranyad6 uni6s dllami tamogat6siszabalyokbanmeghatarozotttamogatasiintenzitist vagy
tamogatasi6sszeget.
A kockdzatfinanszirozisi tamogatas, az indu16villalkozisnak

nyOjtott tamogatas 6s a csek61y 6sszeg0

tamogatas, amennyiben azonosithat6 elszdmolhat6 k61ts6gekkelnem rendelkezik. barmely egy6b.
azonosithat6 elsz6molhat6 k61ts6gekkelrendelkez6 dllami tamogatassal halmozhat6. Az azonosithat6
elszimolhat6 k61ts6gekkel nem rendelkez6 tamogatas a csoportmentess6gi rendeletekben 6s az Eur6pai

Bizottsag j6vahagy6 hatirozatiban meghatarozott legmagasabb teljes tamogatasi intenzitasig vagy
tamogat6si 6sszegig barmilyen mas. azonosithat6 elszimolhat6 k61ts6gekkelnem rendelkez6 illami
tamogat6ssalhalmozhat6.

5.9.1. A felhivis keret6ben nyOjtottegyes tamogatasi kateg6riakra
vonatkoz6 egyediszabalyok
A csek61ydsszega tamogatas kateg6riaalkalmazisa eset6naz a16bbisz6vegalkalmazdsak6telez6:
A csek61y6sszeg0 tamogatasra vonatkoz6 r6szletes szabalyokat az EUMSZ 107. 6s 108. cikk6nek a
csek61y6sszeg0 (de minimis) tamogat6sokrava16 alkalmazisir61 sz616,2013. december 18-i
1407/2013/EUbizottsagi rendelet (HL L 352. 2013. 12.24. 1.o). a 2014-2020 programozasiid6szakra
render forrisok

felhasznilisira

vonatkoz6 uni6s versenyjogi 6rtelemben vett dllami tamogatasi

szabalyokr61sz616 255/2014. (X.lO.) Korm. rendelet 100.$. valamint az eur6pai uni6s versenyjogi
6rtelemben vett illami tamogat6sokkal kapcsolatos eljarasr61 6s a regionalis tamogatasi t6rk6pr61 sz616
37/2011. (111.22.) Korm. rendelet szabalyozza
Az egy 6s ugyanazon v611alkozdsnakmin6si116vgllalkozgsok r6sz6re az 1407/2013/EU bizottsagi rendelet
hatalya ali tartoz6, Magyarorszagon odait61t csek61y 6sszeg0 tamogatas (ezen alcim vonatkozdsiban

a

tovibbiakban: tamogatas) brutt6 tamogatastartalmanem haladhatja meg a 200 000 eur6nak, k6zOti
kereskedelmi irufuvarozist

ellenszolgaltatas fej6ben v6gz6. egy 6s ugyanazon villalkozgsnak min6siJ16
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v611alkozdsok
eset6n a 100 000 eur6nak megfele16forint6sszeget. figyelembe v6ve az 1407/2013/EU
bizottsagi rendelet 3. cikk (8) 6s (9) bekezd6s6t.
A tamogat6s a csek61y 6sszeg0 k6zszolgaltatasi tamogatassal a 360/2012/EU bizottsagi rendeletben
meghatarozott fels6 hatarig halmozhat6. A tamogatas mis csek61y 6sszeg0 tamogatasokr61sz616
rendeleteknek megfele16en nyOjtott csek61y 6sszeg0 tamogatassal a fent meghatarozott fels6 hatarig
halmozhat6.
A tamogatas nem halmozhat6 azonos elszgmolhat6 k61ts69ekvagy azonos kockdzatfinanszirozdsic610
int6zked6s vonatkozisiban nyOjtott gllami tamogatassal, ha az igy halmozott 6sszeg meghaladna a
csoportmentess6gi rendeletekben vagy az Eur6pai Bizottsag j6vahagy6 hatirozatgban meghatarozott
legmagasabb tamogatasi intenzitdst vagy 6sszeget.
A kedvezm6nyezettnek az 1407/201 3/EU bizottsagi rendelet 5. cikk (1) bekezd6se figyelembev6te16vel- az
ott meghatarozott felt6telek teljesit6s6nek megallapitasara alkalmas m6don - nyilatkoznia kell a r6sz6re a
tamogatas odait616s6nek 6v6ben 6s az azt mege16z6 k6t p6nztlgyi 6vben nyOjtott csek61y 6sszeg0
tamogatasok tamogatastartalmar61.

6 CSATOLANDOMELLEKLETEKLISTAJA

6.1 .1.A helyi tamogatasi k6relem elk6szit6se sorin csatoland6 mel16kletek
listaja
A helyi tamogatasi k6relem elk6szit6sekor a k6vetkez6 mel16kleteketszilks6ges csatolni

I .Tamogatasi
k6relemadatlap
2. Szakmai megalapoz6 dokumentum 6s mel16kletei

3. EgyOttmOkod6si
szand6knyilatkozat
4. Arajanlatok

a) A nem k6zbeszerz6sk6teles k61ts6gt6telekalgtdmasztisira I darab arajanlat, vagy
mOszaki terv/mOszaki leirds.

A nyilt kereskedelmiforgalombanbeszerezhet6 eszk6z6k eset6n az irgsos ajanlatok
kivilthat6ak hivatalos arajanlatok bemutatisival (pl.: forgalmaz6 c6gek honlapja)
b) K6zbeszerz6shez kapcso16d6 k61ts6g eset6n egy indikativ arajanlat. vagy 6pit6si
tev6kenys6g eset6ben tervez6i k61ts6gbecs16s.

c) Szem61yijelleg0 rgforditisok megalapoz6saraa tamogatasi k6relemmel egyutt
benyOjtand6ka tamogatasi k6relem benyOjtasatmege16z66vre vonatkoz6 b6rkartonok
vagy egy nyilatkozat az 6rintett id6szak szem61yijelleg0 riforditdsainak 6rt6k6r61

6.1 .2. Az IH-hoz v6gs6 ellen6rz6sre benyOjtand6 tamogatasi k6relemhez
csatoland6 mel16kleteklistaja
Az IH-hoz v6gs6 ellen6rz6sre benyOjtand6 tamogatasi

k6relemhez

a k6vetkez6

mel16kleteket

szOks6gescsatolni:
Jelen felhivgs 6.1.1. pontjaban e16irtdokumentumok
Felhivjuk figyelm6t. hogy a felsorolt mel16kleteketa helyi tamogatasi k6relem elk6szit6sekor kell csatolnil A
tamogatast ig6ny16adatait tartalmaz6 /Vy//afkozaf c. dokumentum p61danyat pedig a tamogatasi k6relem
IH-hoz t6rt6n6 benyOjtasa.v6glegesit6se 6s lezdr6sa ut6n az elektronikus kit61t6program fogja generalni,

igy az a helyi tamogatasik6relemcsatoland6 mel16kleteik6z6tt nem kerillt felsorolisra. A Nyilatkozat
aliirdsdt 6s elkilld6s6t. tovdbb6 tamogatasi k6relmek benyOjtasanak 6s elbirilgsinak folyamatat az AUHF

tartalmazza.
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6.2. A tamogat6i okirathoz csatoland6 mel16kletek listaja
Felhivjuk figyelm6t. hogy a felsorolt mel16kleteketa tamogat6i okirat megk6t6se sorin csatolniszaks6ges=
1. a kedvezm6nyezett nev6ben aliir6 szem61y vagy szem61yek - a kolts6gvet6si szerv, a helyi
6nkormanyzat, a kisebbs6gi6nkormanyzat, az egyhazi jogi szem61y,a fels6oktatdsi int6zm6ny. a
k6zalapitvany 6s az dllam kizar61agostulajdonaban 16v6gazdasagitarsasag kiv6te16vel- p6nztJgyi
int6zm6ny altai igazolt, tlgyv6d altai ellenjegyzett vagy k6zjegyz6 altai hitelesitett aliiris mint6jat.
2. a kedvezm6nyezett - a k61ts6gvet6siszerv, a helyi 6nkormanyzat, a nemzetis6gi 6nkormanyzat. az

egyhazi jogi szem61y. a fels6oktatdsi int6zm6ny, a k6zalapitvany 6s az 611amkizar61agos
tulajdonaban 16v6 gazdasagi tarsasag kiv6te16vel - alapit6 (16tesit6) okiratit vagy jogszabalyban
meghatarozottnyilvantartasbav6te16tigazo16okiratit.
3. Nyilatkozat finansziroz6si m6d vdlasztgsir61

6.3. Az elsa kifizet6si k6relemhez csatoland6 mel16kleteklistaja
Felhivjukfigyelm6t, hogy a felsorolt mel16kleteket
az els6 kifizet6si k6relem
benyOjtasasorin csatolnisztlks6ges.

az e161eget ide6rtve

1. Tulajdoni lap

7 TOVABBlINFORMACIOK
Taj6koztatjuk a tisztelt tamogatast ig6ny16t,hogy a helyi t6mogatasi k6relmek elbirilisa sorgn a t6mogatast

ig6ny16velkapcsolatos.a k6zhitelesadatbdzisokbane16rhet6adatok vagy azok egy r6sze az eljarasi
rendelet hat61yaalg tartoz6 szervezetek altai felhaszndldsra kerillnek.

A term6szetes szem61yekneka szem61yesadatok keze16setekintet6ben t6rt6n6 v6delm6r616s az
ilyen adatok szabad aramlasar61,valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kiviil helyez6s6r61sz616
2016. aprilis 27-i(EU) 2016/679 eur6pai parlamenti 6s tanicsi rendelet (altalanos adatv6delmi
rendelet - GDPR)e16irisaib61fakad6 k6telezetts6gek
A tamogatasi k6relem benyOjtasanakc61ja.hogy a tamogatast ig6ny16- sikeres elbirdlds 6s tamogat6
tartalm0 tamogatasi d6nt6s eset6n - a tervezett projekt megva16sitasaratamogatasi szerz6d6st k6ss6n/
Tamogat6 tamogat6i okiratot illitson ki. A tamogatasi k6relem feldolgozasahozszaks6ges, hogy a
Tamogat6 a tamogatast ig6ny16projekt-adatlapon 6s annak mel16kleteibenfeltiJntetett szem61yes adatait
a palyazat.gov.hu honlapon e16rhet6Adatv6delmi nyilatkozatban szerep16adatkeze16sic61ok szerint
kezelie.22
Z

A tamogat6st ig6ny16fele16saz6rt. hogy - az dltaldnos adatv6delmi rendelet e16ir6sainak megfele16en- a
projekt adatlapon 6s annak mel16kleteibenfeltontetett tovibbi 6rintettek (a tamogatast ig6ny166s esetleges

konzorciumi partnereinek, szallit6inak, tulajdonosainak nev6ben 6s 6rdek6ben eljar6 mds szem61yek.
valamint a projekt v6gs6 kedvezm6nyezettjei) szem61yesadatainak a tamogatast ig6ny16gltali keze16se6s
a fejleszt6spolitikai int6zm6nyrendszer szimira t6rt6n6 rendelkez6sre bocsdtdsa megfele16jogalappal 6s

az 6rintettek megfele16taj6koztatasatk6vet6en t6rt6nlk. Az adatkeze16sjogalapjat jogszabalyi
felhatalmazas,az 6rintettre vonatkoz6 szerz6d6ses k6telezetts6g, vagy az 6rintett e16zetes.egy6rtelm0.
megfele16 taj6koztatason

alapu16. 6nk6ntes

6s

hatirozott

hozz6jarulasa

k6pezheti.

amelyben

f61re6rthetetlen hozzajarulasat adja a r6 vonatkoz6 szem61yes adatok meghatarozott c61b616s k6rben
t6rt6n6 keze16s6hez.Az 6rintettekt61 szem61yesadatai keze16s6hez iltalinos jelleggel hozzajarulas nem
r
k6rhet6

Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a tamogatast ig6ny16n61a Tamogat6 helyszini szem16tfolytat
le. a fentiek dokumentaltsaga megvizsgalasra ker01het. Ha az adatkeze16s jogszerOs6g6vel kapcsolatban
22Az adatkeze16sjogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (altalanos adatv6delmirendelet) 6. cikk (1) bekezd6s b) pontja
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a d6nt6s-e16k6szit6sifolyamat barmely szakasziban k6ts6g meryl fel. Ogya Tamogat6 szgmira a relevins
dokumentumokat be kell nyOjtani
A Kedvezm6nyezettnek a projekt megva16sitasiszakasziban is meg kell felelnie a fentie16irdsoknak.

A helyi akci6csoportfenntartja a jogot, hogy jelen felhivist a jogszabalyi k6rnyezet alakulisinak
megfele16enindokolt esetben m6dositsa, illetve jogszabalyban meghatarozott esetben felfiJggessze. vagy
lezarja. amelyr61 az iranyit6 hat6sag indok16ssal ellitott k6zlem6nyt tesz k6zz6 a www.bicske-clld.hu
oldalon

A Pann6nia Szive - Bicske Helyi K6z6ss6g akci6csoport fenntartja a jogot, hogy jelen helyi felhivist a
jogszabalyi k6rnyezet alakulisinak megfele16enindokolt esetben m6dositsa, illetve jogszabalyban
meghatarozottesetbenfelftJggessze.vagy lezarja. amelyr61Pann6nia Szive - Bicske Helyi K6z6ss6g
akci6csoport indokldssal ellgtott k6zlem6nyt tesz k6zz6 a www.bicske-cold.huoldalon.
Felhivjuk a tisztelt tamogatast ig6ny16kfigyelm6t, hogy az ACJHFa www.bicske-clld.hu honlapon talglhat6
6s iltalinos t6j6koztatast nyOjt az alibbiakr61:
1. Az Utmutat6 c61ja. hatalya

2. Kizdr6 okok listaja
3. A tamogatasi k6relmek benyOjtasanak 6s elbirdlisinak

m6dja

1.1A helyitamogat6si k6relmek benyOjtasanak 6s elbirglisinak

m6dja - helyi kivdlasztgs

1.2 A tamogatasi k6relmek benyOjtasanak 6s elbir61ds6nak m6dja - v6gs6 ellen6rz6s
4. Taj6koztatas kifogas benyOjtasanaklehet6s6g6r61
5. Taj6koztat6 a tamogat6i okirat megk6t6s6r61
6. A biztosit6knyOjtasik6telezetts6gre vonatkoz6 t6j6koztat6
7. A fejleszt6ssel 6rintett ingatlanra vonatkoz6 felt6telek
8. Taj6koztatas a projektek megva16sitasar61,finanszirozasar61, 6s e16rehalad6sinak k6vet6s6r61
9. A k6zbeszerz6si k6telezetts6gre vonatkoz6 t6j6koztat6
10. T6j6koztatasra 6s nyilvanossagra vonatkoz6 k6telezetts6gek
11 . A felhiv6ssal. a projektkivalasztasi eljar6ssal 6s a projektmegva16sitassal kapcsolatos legfontosabb
jogszabalyok
12. A k6rnyezetv6delmi. es61yegyen16s6gi6s a n6k 6s f6rfiak egyen16s6g6tbiztosit6 k6vetelm6nyek

K6rjOk, hogy a tamogatasik6relmet az 6tmutat6k figyelembev6te16vel k6szits6k el!
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8 AFELHiVAS SZAKMAIMELLEKLETEI
a)

A felhivishoz kapcso16d6m6dszertaniOtmutat6k
.
helyi tamogatasi k6relem adatlap kit61t6si0tmutat6
e
megalapoz6 tanulmany m6dszertaniOtmutat6

b)

Csatoland6 mel16kletek

e

k61ts6g-haszonelemz6s 0tmutat6

e Tamogat6iokiratsablon
Kommunik6ci6s csomagok keret6ben elsz6molhat6 k61ts6gekfels6 korldtai

Bicske. 2021. 01. 25

J.J
i

Bilintlstvinn6

f

a Pann6nia Szive - Bicske Helyi K6z6ss6g
eln6ke
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