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A helyi felhivas
clme:
Tirsadalmi koh6zi6 - Oj nagyrendezv6nyek megva16sitasa,hagyom6nnyal
rendelkez6 v6rosi programok kindlat6nak sz61esit6se, integrativ programsorozatok megrendez6se t6bb
szervezet egyattmOk6d6s6vel. nemzetk6zi 6s t6rs6gek k6z6ttl kultur61isegyOttmOk6d6sekkialakitisa

A helyi felhiv6s k6dszima: TOP-7.1.1-16-H -106-4
Magyarorszag Kormanyanak felhivdsa a

B/cake/ }/e/y/

KOz6ss6g/ Fe//eszf6s/ Sfraf6g/a

Uj nagyrendezv6nyek megva16sit6sa, hagyomannyal rendelkez6 v6rosi programok kin61at6nak sz61esit6se,
integrativ programsorozatok megrendez6se t6bb szervezet egyOttmOk6d6s6vel,nemzetk6zi 6s t6rs6gek k6z6tti
kultur61is egyOttmOk6d6sek kialakitisa"
int6zked6s6ben, a telep016s, 6s telept)16sr6szek, k6z6ss6gi

kezdem6nyez6-6s cselekv6k6pess6g6neka TOP ESZA beruhazasaihoz,illetve egy6b Infrastrukturilis 6s
eszk6zfejleszt6si beavatkoz6sokhoz kapcso16d6 fejleszt6s megva16sitasa 6rdek6ben Bicske v6ros
6nkorm6nyzata 6s k61ts6gvet6siszervek, k6zmOve16d6si
6s kultur61isint6zm6nyek valamintBicske tertilet6n
sz6khellyel vagy telephelfyel rendelkez6 , civil szervezetek, nonprofit gazdasagi tarsasagok, , egyhazak I
reszere

A Kormany a Partners6giMegallapodasban c61ultOztekla tarsadalmiegynttmOk6d6s er6sit6s6t 6s a
szeg6nys6g . valamint hatranyos megkt116nb6ztet6selleni kuzdelmetl a kOrnyezetv6delem 6s az er6forrisfelhaszn61ds hat6konysag6nak e16mozditasatl

A c61oke16r6s6ta Kormany Bicske tertllet6n sz6khellyel vagy telephellyel rendelkez6 k6zmOve16d6si6s
kulturdlis int6zm6nyek, 6nkormanyzatok 6s k61ts6gvet6siszerveik. civil szervezetek. nonprofit gazdasagi
tarsasagok. egyh6zak egyilttmOk6d6s6vel tervezi megva16sitanijelen Felhivisban foglalt felt6telek ment6n
Az egyilttmOk6d6s keret6ben a Kormany vallalja. hogy
a helyi felhivis felt6teleinek megfele16 projekteket a projektre megit61t m/n/mum 7.000.000,- max/mum
70.000.000 Ff k6z6tti vissza nem t6ritend6 t6mogatasban r6szesitia rendelkez6sre 6116forr6s erej6igt
©

a tamogatasi e161eggelkapcsolatos felt6teleknek megfele16tamogatott projekteknek a megit61t
tamogatas elszdmolhat6 k61ts6gei legfeljebb 700 %-6nak megfe/e/6, max/mum 70 m////6 Ff dsszega
tamogat6si e161egetbiztosit;

' Helyi tamogatasi k6relmet azok a szervezetek nyojthatnak be, amelyek marad6ktalanul megfelelnek a hetyi felhlvis jogosultsagi
felt6teleinek. K6rjok a helyi tamogatasi k6relem benyOjtasae16tttanulmanyozza a r6szletes jogosultsagi felt6teleket a 4. fejezetbenl

KORMAN\A

BEFEKTETES AJ6V6BE

A tamogatasi k6relmet benyOjt6szervezetek az egytlttmOk6d6s keret6ben vallaljak2. hogy
.

projektjtlk megva16sitasaval hozzajarulnak a T3rsada/mi koh6z16- y nagyrendezv6nyek megva/6s#3sa,
hagyomannyal rendelkez6 vdrosi programok kin61atinak sz61esit6se. integrativ programsarozatok
megrendez6se t6bb szervezet egyOttmOk6d6s6vel, nemzetk6zi 6s t6rs69ek k6z6tti kultur61is
egyattmak6d6sek kfa/akft6sa c61janak e16r6s6hezl

e

a kapott tamogatason felo16ner6b61finanszirozzgk a projektet

2 A tamogatasi k6relem benyOjtasara6s megva16sitasaraszimos egy6b felt6tel vonatkozhat. K6rjUk, tanulmanyozza at ezeket a Felhivgs

tovabbifejezeteibenl
2
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A helyi felhivgs elvilaszthatatlan r6sze a TOP CLLD Altalinos lJtmutat6 a Helyi Felhivisokhoz c
dokumentum (a tovibbiakban: AUHF), amelynek hatalyos verzi6ja megtalalhat6 a a Pann6nia Szive Bicske Helyi K6z6ss6g honlapjan . (www.bicske-clld.hu)
A helyi felhivas, az ACiHF,a P6nziigyi Elszimolisi Utmutat6 6s kapcso16d6mel16kletei(p6nzUgyi
6sszesit6k), a szakmai mel16kletek6s a helyi tamogatasi k6relem adatlap egyUttesen tartalmazzik a
helyi tamogatasi k6relem elk6szit6s6hezsztiks6ges 6sszes felt6telt.
Amennyiben jelen helyi felhivisban foglaltak valamely fejezet tekintet6ben elt6rnek az AUHF-banvagy
a P6nztigyi Elszimolisi
tltmutat6ban megfogalmazott iltalinos
e16irasokt61, akkor a jelen
dokumentumban szabalyozottak az iranyad6k.
Felhivjuk a tisztelt tamogatast ig6ny16kfigyelm6t. hogy az AOHF 6s a P6nziJgyi Elszimolgsi (Jtmutat6 eset6n
az iranyit6 hat6sag. a helyi felhivas, a helyi tamogat6si k6relem adatlap. tov6bbd ezek dokumentumai eset6n
a HACS a viltoztat6s jogat fenntarUa.ez6rt k6rjiJk, hogy k6vess6k figyelemmel a Pann6n/a Sz/ve - B/cske He/y/
Kdzdss6g awww.6/cake-c//(i.huJhonlapjan megjelen6 k6zlem6nyeketl

1. A TERVEZETT FEJLESZTESEK HATTERE
1.1. A felhivis indokoltsaga 6s c61ja
A felhivis a Tertllet- 6s Telepu16sfejleszt6si Operativ Program 7. prioritasahoz kapcso16dik,amelynek atfog6
c61jakis6rleti jellege, integralt 6s programalap0 fejleszt6sek megva16sitasavirosi szinten a helyi kOz6ss6gek
r6szv6te16nek6s tudatossaganak fokozasa. a helyi tirsadalmak megOjitasa, valamint a helyi 6s k6z6ss6gi

alap0 gazdasagfejleszt6se6rdek6bene c61e16r6s6neka TOP 7. prioritashozkapcso16d6eszk6zea Helyi
K6z6ss6giFejleszt6si

Strat6gia(HKFS) megva16sitasa.

A Strat6gia atfog6 c61jaa ,.MIENKITT A TER'- K6z6ss6gi kulturdlis szolgaltatasokfejleszt6se Bicsk6n,
t6bbfunkci6s szabadid6s helyszinek, innovativ kultur61isszolgaltatasok6s helyi identitisra 6pit6 aktiv
k6z6ss6gek kialakitdsa 6s fejleszt6se Bicsk6n.
A cselekv6si tervben meghatarozott 4. int6zked6s a ,.Tarsadalmi koh6zi6 -

megva16sitasa,hagyomannyal rendelkez6 virosi

programok kinilatinak

0j nagyrendezv6nyek

sz61esit6se. integrativ

programsorozatok megrendez6se t6bb szervezet egytlttmak6d6s6vel. nemzetk6zi 6s t6rs6gek k6z6tti kulturilis

egyuttmOk6d6sek
kialakit6sa."
Az int6zked6sszorosankapcso16dik
a 1., 2 6s az 3. strat6giaic61hoz( I.
Kulturilis t6r 6s szolgaltatas - T6bbfunkci6s k6z6ss6giterek fejleszt6se kulturdlis szolgaltatasok kialakitds6val

6s a 2. Kulturdlis aktivitis 6s k6z6ss6gi gazdalkodas - K6z6ss6gek tematikus kulturdlis programjainak
tamogatasa 6s a k6z6ss6gi gazdalkodas fejleszt6se. 3. Hagyomany 6s identitds - Helyi 6s nemzetis6gi
6rt6kekre. 6r6ks6gekre, hagyomanyokra 6piJ16fejleszt6sek 6s programok megva16sitasa).A CLLD program I.
beavatkozgsi terulete 6s egy6b tamogat6sok r6v6n Ojonnankialakitott 6s megOjitott vdrosi kulturilis k6z6ss6gi
terek m61t6helyszinei lehetnekaz e beavatkozis sordn megva16sitottvirosi nagyrendezv6nyeknek.
lgazan tartalmas 6s szinvonalas vArosi nagyrendezv6nyb61, nemzetk6zi kulturdlis egyOttmOk6d6sb61kev6s
va16sulmeg a sztlks6ges nagysagrend0 forris hianya vagy e16teremt6s6nekaranytalanul nagy feladatot jelent6
volta, illetve kapacitashianyok miatt. A tObbnapos, sz61es kulturilis kinilattal rendelkez6, szimos szervezet
egyiJttmOk6d6s6ben,k016nb6z6 helyszineken megva16su16virosi nagyrendezv6nyek 6s programsorozatok.
valamint a nemzetk6zi 6s t6rs6gek kOz6tti egyUttmOk6d6sek identitasforma16.integra16, tArsadalmi 6s terUleti

koh6zi6t er6sit6 hat6sa elvitathatatlan. mivel c61iranyosanvilagitanak rd a kulturdlis Osszetartoz6sra6s az
azonossagtudatra. Ennek er6sit6se 6rdek6ben szilks6ges emblematikus 0j vdrosi nagyrendezv6nyeket6s
programsorozatokat meghonositani, a meg16v6k6s a kapcso16d6 szolgaltatasok tematikajat, r6sztvev6i k6r6t
6s szinvonaldt sz61esiteni6s emelni. valamint a kt116nb6z6kultOrik talalkozasi, a testv6rvdrosi kapcsolatok

apolasilehet6s6g6t
b6viteni.
1

.2. A rendelkez6sre a116forrds

A felhivis meghirdet6sekor a tamogatasra rendelkez6sre a116tervezett keret6sszeg 17 milli6 Ft
Jelen felhivis forrdsdt az Eur6pai Szociilis Alap (ESZA) 6s Magyarorszag k61ts6gvet6se

t6rsfinanszirozdsbanbiztositja.
A tamogatott tamogatasi k6relmek virhat6 szima: 3 db

1.3. A tamogatashittere
Jelen felhivdst a Batthyany Kdzm6r Helyi KOz6ss6gi Fejleszt6si Strat6gia keret6ben a Pann6nia Szive - Bicske

Helyi K6z6ss6g hirdeti meg a TOP 7.1.1-16-2017-00106 szam0, a HACS 6s a RFP IH koz6tt 16trej6tt
EgyottmOk6d6si Megallapodas alapjan.

6

2

UGYFELSZOLGALATOK ELERHETOSEGE

Ha tovibbi informgci6kra van szilks6ge, forduljon bizalommal a Pann6nia Szive - Bicske Helyi K6z6ss6g helyi
akci6csoport Ogyf61szolg61athoz
a +36-20-518-9385 telefonszamon, ahol h6tf6t61p6ntekig 8-14 6raig fogadjak
hivgsdt. H6tf6n 6s p6nteken 8-12. szerd6n 13-17 6ra k6z6tt szem61yes egyeztet6sre is van lehet6s6g

K6rjilk. k6vesse figyelemmel a felhivdssal kapcsolatos k6zlem6nyeket a Pann6nia Szive -- Bicske Helyi
KOz6ss6g (www.bicske-clld.hu) honlapjan. ahol a HACS tlgyf61szolgalat elektronikus e16rhet6s6geit is
megtalalhatjaI

3 A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVARASOK
K6HOk,hogy a tamogatasi k6relem Osszeillitisa sorin vegye figyelembe, holy a projekteknekmeg kell
felelniok ki116n6sena k6vetkez6knek:

3.1

A projekt keret6ben megva16sitand6tev6kenys6gek

3. 1.1. Oni116antamogathat6 tev6kenys6gek
A felhivds keret6ben az alAbbi tev6kenys6gek tamogathat6ak 6ni116an

a)

Identit6sformg16
virosi szint0 0j nagyrendezv6nyek
6s programsorozatok
megszervez6se6s

lebonyolit6sal
b) Hagyomannyal rendelkez6 meg16v6vgrosi nagyrendezv6nyek 6s programsorozatok
6s programkinalatanak b6vit6se. szinvonalinak eme16sel

id6tartaminak

c) Nemzetk6zl 6s t6rs6gek k6z6tti egytlttmOk6d6sek,csereprogramok. bilaterdlis k6z6s esem6nyek
megva16sitasa kulturdlis ter01etena

3.1 .2. C)ni116annem tamogathat6 tev6kenys6gek
3.1 .2.1. K6telez6en megva16sitand6,6ni116annem tamogathat6
tev6kenys6gek:
A felhivds keret6ben az a16bbitev6kenys6gek Oni116annem tamogathat6ak

Nemzetk6zi6s t6rs6gek k6z6tti egyilttmOk6d6sek,csereprogramok,bilaterilis k6z6s esem6nyek
megva16sitasa kulturdlis teriJleten 6ni116an tamogathat6 tev6kenys6g megva16sitasa eset6ben
kapcso16d6eszk6zbeszerz6s
b) Taj6koztatas 6s nyilvanossagbiztositisa
c) Horizontalistev6kenys6gek
a)

d)

Projektmenedzsment (5 milli6 Ft vagy af616ttitamogatasi 6sszeggel megva16su16projektek eset6ben)

e)

K6zbeszerz6s(amennyibenrelevans)

3.1 2.2. Valaszthat6, 6ni116annem tamogathat6 tev6kenys6gek:
a) A 3.1. 1 . tev6kenys6gekhez kapcso16d6eszk6zbeszerz6sl
b) Projektmenedzsment (5 milli6 Ft alatti tamogatasi 6sszeggel megva16su16projektek eset6ben)
c)

Projekte16k6szit6s

3.2. A tamogathat6 tev6kenys6gek allamitamogatasi szempont0 besorolisa
A felhivis keret6ben tamogathat6 tev6kenys6gek a 2014-2020 programozasi id6szakra render forrisok
felhasznildsdra vonatkoz6 uni6s versenyjogi6rtelemben vett illami tamogatasi szabalyokr61sz616255/2014.
(X. 10.) Korm. rendelet alapjan k6z6ss6giversenyjogi szempontb61az alibbi jogcimeken. a k6vetkez6
tamogatasi kateg6riakra vonatkoz6 e16irdsokalapjan va16sithat6k meg:

3 K6z6ss6giprogramok. esem6nyek, esem6nysorozatok. kisebb rendezv6nyek kulturdlis tertileten k6t k016nb6z6kalf61divagy hazai t6rs6g
k6z6ss6geinek egytittes megva16sitasaban.k6z6s r6szv6te16vel
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Tamogathat6 tev6kenys6g

Tamogatas jogcime

A 3.1 .1 pont szerinti 6ni116an
t6mogathat6 tev6kenys6gek

A 3.1 .2 pont szerinti 6ng116an

nemtamogathat6

Tamogatasl kateg6ria
csek61y6sszeg0 tamogatas

255/2014.(X. 10.) Korm.rendelet
4 $ 15. helyi k6z6ss6gszervez6s
a helyifejleszt6si strat6giahoz
kapcso16dva

igazodik a f6tev6kenys6g
t6mogatasikateg6riajahoz

tev6kenys6gek
Projekte16k6szit6s

csek61y Osszeg0 tamogatas

A t6bldzatban nem szerep16tovdbbi tamogathat6 tev6kenys6gekre a felhivds keret6ben nyOjtott tamogatas
nem min6s01az Eur6paiUni6 mOk6d6s6r61sz616 szerz6d6s (a tovibbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezd6s
szerinti allamit6mogatasnak.

3.3. Nem tamogathat6 tev6kenys6gek
A felhiv6s keret6ben a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatarozott tev6kenys6geken t01men6enmds tev6kenys6g
nem t6mogathat6. kt116n6stekintettel az alibbi tev6kenys6gekre:
a)

TOP aldbbi konstrukci6i keret6ben tamogatast nyert fejleszt6sek:

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)

egyes 6gazati operativ programok altai a k6z6ss6g 6s kultara, valamint a turisztika tertllet6n tamogatott
fejleszt6sek;

c)

szallashelyfejleszt6s;

d)

kulturdlis 6r6ks6g kizar61ag allagmeg6vast c61z6 megOjitasat

e)

vallisi helyszin megOjitasa kizar61agvallisi c610 hasznositasral
lakisc61ra szolga16lak66puletek megOjitasal

D
g)

h)

helyi k6z6ss6g szimira nem e16rhet6 infrastruktOra fejleszt6set
olyan ingatlanok fejleszt6se vagy programok. amelyek a strat6giaban megje161tc61csoportok szdmdra
nem latogathat6ak vagy csak egyes csoportok szim6ra hozzaf6rhet6kl

1)

k6zszf6ra funkci6kat ellit6 6ptllet 6pit6se, funkci6jaban t6rt6n6 fe10jrtasa.korszerOsit6sel
oktatdsi int6zm6ny funkci6jaban t6rt6n6 fejleszt6se;
szociilis szolgaltatas fejleszt6se;
eg6szs6gogyi szolgaltatas fejleszt6se;

m)

term6f61d vasarlas;

n)

rendezv6ny eset6n nem vehet6 ig6nybe tamogatas

i)

j)
k)
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ii.

kizar61agegy adott gazdasagitarsasag 6rdekeinek 6s term6keinek bemutatgsgt c61z6(term6kbemutat6)
kiv6telt k6pez a helyi term6kek n6pszerOsit6s6t szolga16rendezv6ny. valamint
politikaic610 rendezv6nyekre.

3.4. A projekt mOszaki, szakmai tartalmival 6s a megva16sitassal

kapcsolatoselvdrisok
3.4.1. MOszaki,szakmaitartalommal kapcsolatos elvArisok
3.4.1.IMOszaki 6s szakmai elvdrdsok
A projekt mOszaki, szakmai tartalmdnak meghatarozasahoz az alibbi elvirdsok figyelembe v6tele szuks6ges
a. A fejleszt6si sordn min. 1 6ni116an tamogathat6

tev6kenys6get

kell megva16sitani

b. Rendezv6nyek tamogatasanak szakmai k6vetelm6nyei:

l

A kedvezm6nyezett k6teles a rendezv6ny t6majar61, helyszin6r61 6s id6pontJar61sz616 meghiv6t 6s a
meghirdet6s dokumentaci6jat a rendezv6ny megva16sitasi id6pontjat mege16z6 charm/ncadlk> napig az
illet6kes HACS-hoz megkiJldeni, aki k6teles a honlapjan t6rt6n6 k6zz6t6te16r61gondoskodni.

Az e tev6kenys6g keret6ben tamogathat6 rendezv6ny k61ts6geik6z6tt kizar61agazon szolgaltatasok
k61ts6gei szdmolhat6ak el. amelyeknek ig6nybev6te16rea rendezv6ny latogat6i feed ktj16n dijat a
szolgaltatast nyOjt6nem szimolt fel
3
A rendezv6ny meghirdet6s6nekdokumentaci6jat, valamint a rendezv6ny helyszin6t. id6pontjat.
c61csoportjat.eredm6nyeit bemutat6 em16keztet6t6s legalabb tiz darab. a rendezv6ny f6bb programjait 6s
a rendezv6nyen elhelyezett arculatielemeket bemutat6 ddtumozott fot6t a rendezv6ny id6pontjat k6vet6en
legk6s6bb az els6 olyan kifizet6si k6relemmel egyidej01egbe kell nyOjtani.amelyben a rendezv6nnyel
kapcsolatos t6tel is elszgmoldsra kertll
4. Amennyiben a kedvezm6nyezett nem tesz eleget a dokumentici6s k6telezetts6g6nek, a kifizet6si
k6relemnek a rendezv6nyhez tartoz6 t6telei elutasitgsra kerillnek.
2

C

Amat6r mOv6szeti k6r6k. mtlhelyek. alkot6 tiborok 16tesit6se

d.

Hagyomannyal rendelkez6 meg16v6virosi nagyrendezv6nyek6s programsorozatok id6tartaminak 6s
programkinalatanak b6vit6se. 61etkori csoportok (ifjak.id6sek) k6z6ss6gbe vonasa, kulturglis 61et6nek
tejieszt6se

Felhivjuk a figyelmet. hogy a mOszaki. szakmai tartalom cs6kken6se eset6n - a cs6kken6s m6rt6k6t61
foggetlenill - az elszimolhat6 k61ts6g6s a tamogatas 6sszege aranyosan cs6kkent6sre ker01az 6rintett
tulajdonsagt61vagy k6pess6gt61va16elmaradgs aranyabanl

3.4.1.2. Es61yegyen16s6g6s k6rnyezetv6delmi szempontok 6rv6nyesit6s6vel
kapcsolatos elvirgsok
.A horizontilis c61megva16sitasa,valamint a megva16sitaseredm6nyess6g6nek nyomon k6vet6se 6rdek6ben
v6gzett tev6kenys6g k6vetkezt6ben felmerillt k61ts6gelszimolhat6. A kiemelt c61ok 6s a k6rnyezetv6delmi.
es61yegyen16s6gi6s a n6k 6s f6rfiak egyen16s6g6tbiztosit6 k6vetelm6nyek r6szletes ismertet6se megtalalhat6
az A(JHF 12. fejezet6ben.

A projekt tervez6se 6s megva16sit6sa sorin k6rjilk, vegye figyelembe. hogy a projektben 16trehozott
eredm6nyeknek meg kell felelniilk az aldbbi elvdrisoknak is:
.

Az eur6pai uni6s forrdsb61 tamogatott projektek kedvezm6nyezettje k6teles a projektre vonatkoz6
k6rnyezetv6delmi 6s es61yegyen16s6gijogszabalyokat betartani. a projekt altai 6rintett teruleten a
v6dett term6szeti 6s kultur61is6rt6keket meg6rizni. a fenng116vagy a beruhizis sorin keletkezett
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k6rnyezeti kart 6s az es61yegyen16s6gszempontjab61 jogszabalyba otk6z6 nem-megfele16s6get
legk6s6bb a projekt megva16sitasasordn megsznntetni.
8

A fejleszt6shez kapcso16d6nyilvanos esem6nyeken, kommunikaci6jaban6s viselked6s6ben a
tamogatast ig6ny16es61ytudatossagotfejez ki: nem k6zvetit szegregaci6t. cs6kkentia csoportokra
vonatkoz6 meg16v6 e16ft61eteket.
e

A kOz6ss6gi c610 funkci6kat ellit6 6s/vagy Ogyf61forgalmatlebonyolit6 6s/vagy illand6
munkav6gz6s helyszin6t)I szolga16 6p01et/6puletr6sz6pit6se/fe10jitasa sorgn k6telez6 a
projektaranyosakadalymentesit6s.
Az infokommunikici6s akadalymentesit6sminden beruh6zis eset6n k6telez6.
Ha a tamogatast ig6ny166tven f6n61t6bb szem61ytfoglalkoztat6 k61ts6gvet6siszerv, vagy t6bbs6gi
dllami tulajdonban a116jogiszem61y, az ig6ny16nekigazolnia kellaz es61yegyen16s6gitervmeg16t6t
az egyen16 bindsm6dr61 6s az es61yegyen16s6ge16mozdit6sir61sz6162003. 6vi CXXV. t6rv6ny 63.
$-nak megfele16en.

3.4.1.3. Egy6b elvArisok
A 300 milli6 Ft teljes elszimolhat6 k61ts6galatti projektek eset6n nem k6telez6a k61ts6g-haszon
elemz6s
elv6gz6se, elegend6 a projekt p6nz09yi fenntarthat6saganak bemutat6sa a megalapoz6 dokumentumban.

3.4.2. M6rf61dk6vektervez6s6vel kapcsolatos elvdrdsok
A projekt megva16sitasa sarin legalabb I m6rf61dk6vetszOks6ges tervezni, legfeljebb 6 m6rf61dk6tervezhet6

Az utols6 m6rf61dk6veta projekt fizikaibefejez6s6nek virhat6 id6pontjaraszilks6ges megtervezni.

Egyszeri elszimolis eset6n egyetlen, a projekt fizikai befejez6s6hezkapcso16d6m6rf61dk6tervez6se
szilks6ges. Egyszeri elsz6molis eset6ben (I m6rf61dk6) nem ig6nyelhet6 e161eg.
Az egyes m6rf61dk6vekkel kapcsolatos elvirdsok a k6vetkez6k

1. Projekt e16k6szit6se (amennyiben relevans)
A megva16sitas els6 m6rf61dk6vea projekt e16k6szit6sidokumentici6 teljes kOr0teljesit6se, amely ig6ny szerint
t6bb m6rf61dk6rebonthat6. Az e16k6szit6sidokument6ci6 tartalma pl:
a) r6szletes szakmai megalapoz6 tanulm6ny elk6szit6se
2

K6zbeszerz6s lefolytatasa(amennyiben relevans)

3.

Megva16sitas

BenyOjtand6dokumentumok: irisos beszamo16. fot6dokumentaci6. teljesit6s igazolasok, egy6b relevins
dokumentumok(jelen16tiiv stb.)

4. Projektzaras
A teljes projekt fizikai befejez6s6t is sziJks6ges 6nd116m6rf61dk6k6nt betervezni
BenyOjtand6

dokumentumok:

fot6dokumentaci6,

teljesit6s

igazolasok,

egy6b

projektzarast

igazo16

dokumentumok (pl. kifizet6st igazo16bankkivonatok stb.).
Az egyes m6rf61dk6vekk6z6tti id6 nem haladhatja meg a 6 h6napot.
A kedvezm6nyezett a tamogat6iokiratban foglalt 0temez6s szerinti m6rf61dk6veke16r6s6tk6vet6 tizen6t napon
belOI k6teles id6k6zi kifizet6si ig6ny16sben beszimolnia
projekt keret6ben felmertJlt 6s elszgmolni kiv6nt
k61ts6gekr61.a projekt p6nztlgyi e16rehaladasar61.valamint a kifizet6si ig6ny16sr6szek6nt benyOjtott szakmai
beszimo16 keret6ben a mOszaki-szakmai e16rehalad6s6nak bemutatisival
valamint hat6konysagar61.

a projekt eredm6nyess6g6r61
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3.4.3. A projekt szakmai megva16sitasa sordn
k6telezetts6grevonatkoz6 elvirdsok

a

k6zbeszerz6si

Felhivjuk a figyelmet a projekt keret6ben megva16sitand6beszerz6sek tekintet6ben esetlegesen fenni116
k6zbeszerz6si k6telezetts6gre.Az iranyad6 jogszabalyban meghatarozott k6telezetts6gek megallapitasa 6s
betartisa a tamogatast ig6ny16.illetve a kedvezm6nyezett feladata.
A k6zbeszerz6si k6telezetts6gre vonatkoz6 r6szletes taj6koztatas az A[JHF 9. fejezet6ben ta]i]hat6

3.4.4. A projekt szakmai megva16sitasaval kapcsolatos egy6b elvirdsok
Jelen felhivis eset6ben nem relevins.

3.5

A projektv6grehajtas id6tartama

3.5.1. A projekt megkezd6se
Tamogatas a helyi tamogatasi k6relem benyOjtasatmege16z6enmegkezdett projekthez nem ig6nyelhet6. A
projekt megva16sitasat
a helyi tamogatasi k6relem benyOjtasatk6vet6 napon a tamogat6st ig6ny16sajat
fele16ss6g6remegkezdheti. de a projekt megkezd6se nincs befolyassal a helyi tamogatasi k6relem 6rt6ke16s6re
6s nem jelent e16nytannak elbirilisa soran, tov6bbi nem garantalja az ig6nyelt tamogatas elnyer6s6t.
A tamogatott projekt megkezdetts6g6re vonatkoz6 r6szletes szabalyozast az AOHF 8.fejezt6nek 6. 1. alpontja
tartalmazza.

Ha a tamogatast ig6ny16a tamogatasid6nt6s k6zhezv6te16tmege16z6enk6zbeszerz6sieljarast folytat le,
k6teles a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokb61szdrmaz6 t6mogatasok
felhaszn61isgnak rendj6r61sz616272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezet6nek rendelkez6sei szerint
eljarni

3.5.2. A projekt v6grehajtasara rendelkez6sre a116id6tartam
A projekt fizlkai befejez6s6re a projekt megkezd6s6t, vagy amennyiben a projekt a tamogat6i okirat 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 helyifelhivasban meghatarozott felt6telek mellett teljestllt. A projekt fizikai
befejez6s napjanak a projekt utols6 tamogatott tev6kenys6ge fizikal teljesit6s6nek a napja min6siJI.

A tamogatott tev6kenys6gtipusokfizikai teljesitetts6g6revonatkoz6 r6szletes szabalyozast az AUHF 8.
fejezet6nek 6.2. alpontja tartalmazza.

A tamogatast ig6ny16projekttel kapcsolatos p6nzogyi elszimolgsa (zar6 kifizet6si ig6ny16s)benyOjtasanak
v6gs6 hatarideje a tamogat6i okiratban r69zitett datum
A zir6 kifizet6sl ig6ny16sbenyOjtasanak hatarideje az utols6 m6rf61dk6e16r6s6tk6vet6en: 45 nap

Allami tamogatas tipus0 e161egeset6n legk6s6bb az e161egfoly6sitast
k6vet6 hirom even belol a nyOjtott

tamogatassalel kellszimolni.
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3.6. Projektekkel kapcsolatos egy6b elvdrdsok

3.6.1. A projekt ter01etikorldtozisa
Tamogatas kizar61aga Pann6nia Szive - Bicske Helyi K6z6ss6g HACS IH altai elfogadott HKFS-6ben r69zitett
f61drajzi tertJletet (akci6terolet) magaba fogla16 telep016sen 2019. januar e16tt bejegyzett sz6khellyel vagy
telephellyel

rendelkez6

szervezet

altai,

az

akci6terilleten

616 c61csoportok sz6m6ra

megva16sitott

fejleszt6sekhezvehet6ig6nybe.

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

3.7. Indikatorok, adatszolgaltatas

3.7.1.Indikitorok
Jelen helyi felhivis keret6benaz TOP-ban 6s a Pann6nia Szive - Bicske Helyi K6z6ss6g HACS IH altai
elfogadott HKFS-6ben foglaltaknak megfele16ena kedvezm6nyezett az alibbi indikitorr61 k6teles adatot
szolgaltatni6s projektszint0c616rt6ketteljesrteni:
Indikgtorneve

Alap

M6N6k-

egyseg

Tipusal

C616rt6k4

Azonosit6

A kormanyzati, 6nkormanyzati.

ill. tgrsadalmipartnerekvagy
nem 6nkormanyzati szervezetek
altai a HFS keret6ben tervezett

ESZA

db

OP

kimeneti

P023

6s v6grehajtott programok
szama
Tamogatasb61 megva16sitott
virosi nagyrendezv6nyek
szama

db

HKFS

db

HKFS

Tamogatasb61 megva16sitott

nemzetk6zi6s t6rs6gi
egyOttmOk6d6sek szima5

Felhivjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eur6paiuni6s alapokb61 szdrmaz6

tamogatasokfelhaszni16sinak rendj6r61sz616 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. $-a alapjan a
kedvezm6nyezettkizar61aga tamogat6s aranyos cs6kkent6se mellett jogosult cs6kkenteni az indikitor
c616rt6keta tamogat6iokiratban.
Amennyiben egy indikitor nem 6ri el a projektre a tamogat6iokiratban meghatarozott 6rt6k 75%-at. a tamogat6s

cs6kkent6srekerill, illetve a kedvezm6nyezett- a vis major eset6t kiv6ve - a tamogatasaranyos r6sz6t.a
rendeletben meghatarozottakszerint k6teles visszafizetni. A Kormanyrendelet88. $ (1)-(4) szerinti szankci6
nem alkalmazand6 szakpolitikai mutat6k 6s az OP-eredm6ny-indikatorok eset6ben.

' Amely indikitor eset6ben az oszlopban 6rt6k kertJlt r69zit6sre. azt tamogatasi k6relmenk6nt az elvgrt k6telez6 minimglis vgllalAs 6rt6ke

5 K6z6ss6giprogramok. esemenyek.esem6nysorozatok.kisebb rendezv6nyek kulturilis terUletenk6t k010nbOz6
kOlfaldivagy hazai
t6rs6g k6z6ss69einek egyUttes megva16sitasaban. kdz6s r6szv6te16vel.
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A relevins TOP indikdtorvdllaldsok csak akkor fogadhat6ak el, amennyiben azok az indikitorok szdmitisdhoz

hasznaland6, az iranyit6 hat6sag altai meghatarozottk6telez6 m6dszertan alapjan kerilltek meghatarozasra.
Az indikitor adatlapok az alibbi linkr616rhet6k el: httpsV/www,palvazat.qov.hu/node/57573

3.7.2. Szakpolitikaimutat6k
Jelen felhiv6s eset6ben nem relevgns.

3.7.3. Egy6niszint0 adatgyOjt6sESZA forrisb61 megva16su16
felhivisok
eset6n
A HKFS megva16sitasa keret6ben a tamogatast ig6ny16neka projekt keret6ben az Eur6pai Szocidlis Alapr61

sz6161304/2013/EU Rendelet 1. sz. mel16klet6benfoglalt k6z6s kimeneti 6s eredm6nymutat6ke16dllitisa
6rdek6ben a rendeletben meghatarozottakszerint adatot kell szolgaltatnia a bevont c61csoporttagjair61.Az
adatgyOjt6sik6telezetts6ga program azon r6sztvev6ire vonatkoz6an all fenn, akiknek k6zvetlenol kedvez a
beavatkozas. azonosithat6k. jellemz6ik lek6rdezhet6k, 6s akik szimira egyedikiadasok ki116nithet6kel.
Az adatgyOjt6s keret6ben a r6sztvev6kkel a projektbe va16 be16p6skor,valamint a projektb61va16 ki16p6skor
k6rd6ivet kell sztlks6ges kit61tetni,majd a megadott adatokat az EPTK felilleten kell a kedvezm6nyezettnek.

illetve megbizoHJanak
r69ziteni. A kedvezm6nyezettezzel kapcsolatosteend6it 6s fele16ss6g6taz
adatfeldolgozasiszerz6d6s r69ziti, amelyet az Iranyit6 Hat6sag a tamogat6i okirattal egyidej01egk6t meg a

kedvezm6nyezettel.
Az adatfeldolgozasi
szerz6d6s
6s a k6rd6ivek
megteklnthet6ek
a
https://www:palvazat.qov.hu/doc/4404 oldalon.
Egy6b adatszolgaltatas k6r6be tartoz6 mutat6k

be16p6

be16p6

no

ki16p6

kif6p6
no

A r6sztvev6kre8 vonatkoz6 k6z6s kimeneti
mutat6k a k6vetkez6k:
munkan61killiek. bele6rtve a tart6s munkan61killieket

tart6s munkan61killiek
inaktiv szem61yek

oktatisban vagy k6pz6sben r6szt nem vev6 inaktiv
szem61yek
foglalkoztatottak. bele6rtve az 6nfoglalkoztat6kat

25evenaluliak
54 even fe101iek

54 even feltlli. munkan61k01i-bele6rtvea tart6san
munkan61kolieket-. vagy oktatgsban 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
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Egy6b adatszolgaltatas k6r6be tartoz6 mutat6k

be16p6

f6di

be16p6
no

ki16p6

ki16p6

f6#i

no

fels6fok0 (ISCED 5-8) v6gzetts6ggel rendelkez6
szem61yek
munkan61ktllih6ztartisban 616r6sztvev6k
munkan61ktllihiztartdsban 616,gyermekeket eltart6
r6sztvev6k
egyetlen

feln6ttb61

a116

h6ztartisban

616,

gyermekeket eltart6 r6sztvev6k
migransok, kalf61di hdtter0 szem61yek, kisebbs6gek
(bele6rtve a marginaliza16dott koz6ss6geket. p61daul
a romakat)

fogyat6kossagga1616r6sztvev6k

egy6b h6tranyos helyzet0 szem61yek
haj16ktalan vagy lakhat6si prob16maval ktJzd6
szem61yek
vid6kiterilleteken 616k

A szervezetekre vonatkoz6 k6z6s kimeneti
mutat6ka k6vetkez6k:
a

szociilis
partnerek vagy nem kormanyzati
szervezetek altai teljesen vagy r6szben v6grehajtott

projektekszima
a n6k foglalkoztatasban va16fenntarthat6 r6szv6te16t

6s 6rv6nyes016silehet6s6geit fokoz6 projektek
szama

a k6zigazgatasi szervekre vagy k6zszolgaltatasokra
iranyu16projektek szima nemzeti. regionalis 6s helyi
szinten

a tamogatott mikro-, kis- 6s k6z6pvallalkozasok

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

A r6sztvev6kre vonatkoz6 k6zvetlen k6z6s
eredm6nymutat6ka kdvetkez6k:
inaktiv r6sztvev6k, akik a program elhagyasanak
id6pontjaban munkgt keresnek
a

program

elhagyasanak

id6pontjaban

oktatasban/k6pz6sben
r6sztvev6k
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Egy6b adatszolgaltatas k6r6be tartoz6 mutat6k

be16p6

be16p6

ki16p6

ki16p6

f6d

no

f6#i

no

a programelhagyas6nakid6pontjabank6pesit6st
szerz6 r6sztvev6k

a

program

elhagyasanak

id6pontjaban

foglalkoztatasban- bele6rtveaz 6nfoglalkoztatastlev6 r6sztvev6k

fogyat6kossaggal616 r6sztvev6k,akik a program
elhagyasanak

id6pontjaban

munkgt

keresnek,

oktatasban/k6pz6sben
vesznek r6szt, k6pesit6st
szereznek, foglalkoztatasban - bele6rtve az
Onfoglalkoztatastvannak
A r6sztvev6kre vonatkoz6 hosszabb tiv0 k6zds
eredm6nymutat6k:

a program elhagyasa utini hat h6napon belli
foglalkoztat6sban- bele6rtveaz 6nfoglalkoztatastlev6 r6sztvev6k

a programelhagyasautdn hat h6naponbeliJIjobb
munkaer6-piaci
r6sztvev6k

lehet6s6gekkel

rendelkez6

54 even felon r6sztvev6k, akik a program elhagyasa
ut6n hat h6napon belol foglalkoztatasban - bele6rtve
az 6nfoglalkoztatast - vannak

fogyat6kossaggal616 r6sztvev6k,akik a program
elhagyasa ut6n hat h6napon belli foglalkoztatasban
- bele6rtve az 6nfoglalkoztatast - vannak

3.8. Fenntartisi k6telezetts6g
Jelen felhivis eset6ben nem relevins

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

3.10. Oner6
Az egyszeri elszgmo16knem k6telesek az AOHF 8. fejezet6nek 5. alpontjaban meghatarozott m6don az 6ner6

rendelkez6sre illdsit igazolni. nekik az egyetlen -zir6-

kifizet6si ig6ny16skeret6ben az 6ner6 t6nyleges

kifizet6s6t igazo16 elszdmo16 bizonylatokat kell benyOjtaniuk.

A tamogatast ig6ny16neka projekt nem elszimolhat6 kOlts6geit 6ner6b61szuks6ges fedeznie
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4

A HELYI TAMOGATASI KERELMEK BENYUJTASANAK
FELTETELEI

4.1. Tamogatastig6ny16kk6re
Jelen felhivisra tamogatasi k6relmet nyOjthatnakbe

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

c) Bevettegyhaz(GF0 551)
d) Els6dlegesen k6zfeladatot ellit6 bels6 egyhazi jogi szem61y(GF0 552)
e) Els6dlegesen vallisi tev6kenys6get v6gz6 bels6 egyhazi jogi szem61y(GF0 555)

f) Egy6begyesalet (GF0 529)
Jelen felhfvds keret6ben a tamogatasi k6relem benyOjtasara konzorciumi formiban nincs lehet6s6g

Egy tamogatast ig6ny16a felhivis keret6ben csak egy tamogat6si k6relem vonatkozgsiban r6szesillhet
tamogatasban.

4.2. Tamogatasban nem r6szesithet6k k6re
Az At.JHF-benszerep16 Kizir6 okok list6jan t01. az aldbbi szempontok szerint nem nyOjthat6tamogatas:..

a) azon szervezet r6sz6re, amely az Eur6pai Bizottsag eur6pai uni6s versenyjogi 6rtelemben vett 611ami
tamogatas visszafizet6s6re k6telez6 Magyarorszagnak cimzett hatirozatdnak nem teat elegetl

b) olyan felt6tellel. amely az eur6paiuni6s jog megs6rt6s6t eredm6nyezi
Az AuJHF,,Kizar6 okok listaja" c. r6szben felsoroltakon t01. az alibbl szempontok szerint nem it61het6meg
tamogatas azon tamogatasi k6relemre:
a) amely nem illeszkedik a vonatkoz6 HKFS-hezl
b) amelynek tartalma a Felhivisban megfogalmazott c61okkal nincs 6sszhangbanl
c) amelyben a meghatarozott tev6kenys6gek (6pit6si, beruhazasi, fejleszt6si elemek) legk6s6bb az elsa
beruhizisi elemre vonatkoz6 tamogatasi ig6ny benyOjtasaig nem illeszkednek az 6rintett telept116s

hatalyos telept116srendez6si
eszk6zeihez
d) Amely azon tev6kenys6g megva16sitasara iranyul. amely koribban az dllamhgztartis alrendszereib61.
vagy a Strukturilis Alapokb61a tamogatasi k6relemben tervezett tev6kenys6g megva16sitasara
vonatkoz6an tamogat6sban r6szes01t 6s annak k6telez6 fenntartisi id6szaka m6g nem jan le. Ez a161
kiv6telt k6pez, ha a jelen Felhivisra benyOjtand6 fejleszt6si ig6ny a koribban fejlesztett tev6kenys6g
min6s6gifejleszt6s6re iranyul a korabbiprojekt eredm6nyeinek fenntartgsgval. A koribbikonstrukci6k
bemutatdsit 6s a jelen fejleszt6st61va16 lehatdrolisgt a megalapoz6 dokumentumban vagy a projekt
adatlapon sziJks6ges bemutatni.
A csek61y 6sszega tamogatas kateg6ria alkalmazdsa eset6n az alibbi sz6veg megjelenit6se sztlks6ges

a) a haldszati 6s akvakultOra-term6kek
piacanak k6z6s szervez6s6r61.
az 1184/2006/EK6s az
1224/2009/EKtanicsi rendelet m6dositasar61,
valamint a 104/2000/EKtanicsi rendelet hatalyon kivill
helyez6s6r61sz616. 2013. december ll-i 1379/2013/EU eur6pai parlamenti 6s tandcsi rendeletben
meghatarozott akvakultOra-term6kekterme16s6hez. feldolgozasahoz 6s 6rt6kesit6s6hez nyOjtott
tamogatas,

b) els6dleges mez6gazdasagiterme16shez nyOjtotttamogatas.
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c) azon tamogatast ig6ny16 r6sz6re. amely azt mez6gazdasagiterm6kek feldolgozasahoz vagy
forgalmazasahoz hasznalja fel, amennyiben

i. a tamogatas 6sszege az els6dleges terme16kt61beszerzett vagy 6rintett villalkozisok

altai

forgalmazott ilyen term6kek dra vagy mennyis6ge alapjan kerill r69zit6sre, vagy
ii. a tamogatas az els6dleges terme16knekt6rt6n6 teljes vagy r6szleges tovibbitdst61 fogg.
d) exporttal kapcsolatos tev6kenys6ghez. ha az az exportalt mennyis6gekhez, 6rt6kesit6si hi16zat
kialakitisihoz 6s mOk6dtet6s6hez vagy az exporttev6kenys6ggel 6sszeftJgg6sben felmer016egy6b foly6
kiadisokhoz k6zvetleniJlkapcso16dik.

e) ha azt import dru helyett hazai iru hasznilat6t61 teszik fagg6v6.
f) olyan felt6tellel, amely az eur6paiuni6s jog megs6rt6s6t eredm6nyezi
g) a k6zOti kereskedelmi irufuvarozist ellenszolgaltatas fej6ben t6rt6n6 v6gz6 vdllalkozgsok szdmdra
nyOjtott tamogatas teherszillit6 jarmOvek megvasarlasara.

Hitel vagy kezess6gvallalasformajaban nyOjtotttamogatas eset6n nem lehet kedvezm6nyezettaz a
vallalkozas.amelyet kollektiv fizet6sk6ptelens6gieljaras ali vontak vagy hitelez6i k6relemre kollektiv
fizet6sk6ptelens6gi eljaras a16 lenne vonhat6. valamint az a nagyvallalkozas, amely B-hitelmin6sit6snek
megfele16 helyzetn61rosszabb helyzetben van

4.3. A tamogatasi k6relem benyOjtasanak hatarideje 6s m6dja
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 72/A $ (2) pontja alapjan a tamogatast ig6ny16a tamogatast a helyi
tamogatasi k6relm6nek a HACS-hoz t6rt6n6 benyOjtasavalig6nyelheti. A helyi t6mogatasi k6relmek
benyOjtasanakhataridej6t 6s m6djat jelen felhiv6s 4.3. 1 . fejezete tartalmazza.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 72/B $ (1) a) pontja alapjan a tamogatast ig6ny16a HACS tamogatasra
iranyu16d6nt6si javaslatanak k6z16s6t61
szimitott harminc napon belol tamogatasi k6relm6t az Iranyit6 Hat6sag
altai e16irt egys6ges informatikai rendszerben r69ziti jogosultsagi ellen6rz6s (v6gs6 ellen6rz6s) c61jab61.A
tamogatasi k6relmek benyOjtasanakrendj6t jelen felhivds 4.3.2. fejezete tartalmazza.

4.3.1. A helyi tamogatasi k6relem HACS-hoz t6rt6n6 benyOjtasanak
hatarideje 6s m6dja
Jelen helyi felhiv6s keret6ben a helyitamogatasi k6relmek benyOjtasara 2019. 6v december h6 02. napt612021.

6v janu6r h6 25. napig napig van lehet6s6g
Ezen id6szak alatt az alibbl 6rt6ke16sihatarnapokig benyOjtasrakerolt helyi tamogatasi k6relmek keriJlnek
egytlttesen elbirdldsra:
2020. 6vfebruirh6

28. nap

2020.6v aprilish6 30. nap
2020.6vjOniush630. nap
2020. 6v december h6 14. nap, maradvany6sszeg erej6ig
2021 . 6v januar h6 25. nap, maradvanyosszeg erej6ig
A helyitamogatasi k6relmet I elektronikus adathordoz6n (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 csomagolasban postai kOldem6nyk6nt. vagy

szem61yesen
a Pann6nia Szive-Bicske Helyi K6zdss6g alibbi cim6re 2060 Bicske, H6s6k tere 4.
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4.3.2. A tamogatasi k6relmek IH-hoz t6rt6n6 benyOjtasav6gs6
ellen6rz6sre
Felhivjuk a figyelmet. hogy a HACS altai tamogatasra javasolt helyi tamogatasi k6relmek iranyit6 hat6saghoz
t6rt6n6 benyOjtasaelektronikus kit61t6programon kereszttll t6rt6nik.
A tamogatasi k6relmet a HACS tamogatasra iranyu16d6nt6si javaslatanak k6z16s6t61szdmitott 30 napon beltll
kellfelt61teni.

Az elektronikus kit61t6 programon kereszttll benyOjtand6 tamogatasi k6relem 6s a HBB altai birdlt helyi
tamogatasi k6relem azonos pontjaihoz kifejtett tartalom nem t6rhet el. A k6t k6relem azonossagat az Iranyit6
Hat6sag a v6gs6 ellen6rz6s keret6ben ellen6ai. Amennyiben az azonossag nem all fenn. a tamogatasi k6relem
az IH altai elutasitdsra kerol.
A kit61t6programban v6glegesitett tamogatasi k6relemhez a helyi felhivds 6. pontjaban leirt m6don kell csatolni

a k6relem elektronikus benyOjtasat hitelesit6, c6gszerOen algirt nyilatkozatot isl Az elektronikus k6relem
benyOjtasasorgn genera16d6 nyilatkozat paperalap0 p61danyat- ha azt nem min6sitett elektronikus aliirdssal6
16ttakel - postai Oton is be kell nyOjtaniaz elektronikusbenyOjtastk6vet6en legk6s6bb az elektronikus
benyOjtastk6vet6 3 napon beltll zirt csomago16sban.
postal ajanlott kt)Idem6nyk6ntvagy expressz postai
szolgaltatas7/futarposta-szolgaltatas8(garantalt k6zbesit6si idej0 belf61di postai szolgaltatas) ig6nybev6te16vel
a k6vetkez6 cimre:
Magyar Allamkincstir Megyei
Igazgat6sgga
Fej6r Megyei lgazgat6sag

Cim
8000 Sz6kesfeh6rvir. Osz
utca 11-13.

Levelez6sicim
8050Sz6kesfeh6rvirPf. 387

K6rjuk. hogg a kaldem6nyen j61 1ithat6an tiJntesse fel a felhiv6s k6dszamat, a t6mogatast ig6ny16 nev6t 6s
cim6tl

4.4.

Kivilasztisi eljarasrend 6s kivilasztisi krit6riumok

Jelen helyifelhivas keret6ben tamogatasban r6szesolhetnek azon projektek. amelyek megfelelnek a vonatkoz6

jogszabalyi felt6teleknek, a helyi .felhivdsban 6s mel16kleteibenfoglalt krit6riumoknak, valamint a jelen
fejezetben felsorolt kivilasztdsi krit6riumoknak.

' Min6sitett elektronikus algir6s: olyan - fokozott biztonsag0 - elektronikus alairas, amelyet az alAir6 biztonsagos algirgs-16trehoz6eszk6zzel
hozott 16tre.6s amelynek hitelesit6se c61jab61min6sitett tanOsitvanyt bocsdtottak ki.
' A postai szolgaltatasokr61sz616 2012. 6vi CLIX. tOrv6ny (a tovAbbiakban Pasta tv.) 2. $ 9. pontjaban foglaltak szerint expressz pasta
szolgaltatas: az az id6garantalt szolgaltatas, melynek keret6ben a postaiszolgaltat6 arra villal k6telezetts6get, hogy a postai ktlldem6nyt
belf61d6nlegk6s6bb a felv6telt k6vet6 munkanapon, Eur6paiUni6 tagallamaiba cfmzett kUldem6ny eset6ben legk6s6bb a felv6telt k6vet6
harmadik munkanapon, egy6b nemzetk6zi viszonylat0 k01dem6nyeset6ben legk6s6bb a felv6telt k6vet6 6t6dik munkanapon k6zbesiti, 6s
emellett az algbbi a)-f) pontban foglalt t6bbletszolgaltatasok k6zol legalabb egyet teljesit:
a) nyomon k6vethet6 keze16s;

b) utinv6tel

c)t6rtivev6ny;
d) 6rt6knyilvanitas.
e) kizar61aga kUldem6ny cimzettjek6nt megje161tszem61ykez6hez tOrt6n6 k6zbesit6s;
f) a kUldem6nyneka felad6 lak6hely6n, tart6zkodisi hely6n, sz6khely6n. telephely6n vary fi6ktelep6n t6rt6n6 felv6tele
oA Posta tv. 2. $ 15. pontjaban foglaltak szerint futarposta-szolgaltatas: olyan - a kEJldem6nyfelv6te16t61szgmitott legfeljebb 24 6rgn beltJI
teljesitend6 - id6garantalt postai szolgaltatas, amelynek keret6ben a postai szolgaltat6 arra villas k6telezetts6get. holy a postai
kUldem6nyfelv6te16tv6gz6 szem61y a postal kUldem6nyt a k6zbesit6s megkis6r16s6igmegszakrtas n61kOIszem61yesfelilgyelete alatt
tanja oly m6don, hogy a felad6 ez alatt barmely id6pontban rendelkezhessen a postai kUldem6ny cimzettj6nek vagy cf m6nek a
megvaltoztatasar61,6s sikertelen szem61yesk6zbesit6s eset6n megtehesse a szuks6ges int6zked6seket. Felhivjuk figyelm6t, hogy
amennyiben postafi6k cimre kell bektlldenia tamogatasik6relmet, akkor futarpostai szolgaltatas - a Pasta t6rv6ny rendelkez6sei alapjan
nem vehet6 ig6nybe.
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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
k6zOss6gvez6relthelyi fejleszt6s kivdlasztisi eljarasrend alapjan kerillnek kivdlasztdsra
A helyi tamogatasi k6relmek elbirdldsa szakaszos.

A Helyi Biri16 Bizottsag (a tovdbbiakban: HBB) a k6relemre vonatkoz6 tamogat6 vagy elutasit6 javaslatot a
k6relmek - jelen felhivdsban e16irt6rt6ke16siszempontoknak va16megfele16sszerinti- sorrendje alapjan tesz
Az eljaras lorin a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabalyai szerint lehet6s6g van hianyp6tlasra.
Az eljaras sorin a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabalyai szerint lehet6s6g van sz6beliegyeztet6sre.
Az eljaras sorgn a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabalyaiszerint lehet6s6g van tisztiz6 k6rd6sek felt6te16re.
A HACS a helyitamogatasi k6relmekr61va16d6nt6s megalapozasara Helyi Biri16 Bizottsagot hiv 6ssze.
Az eljarasrendre vonatkoz6 tovgbbi informici6k az AO HF 3. fejezet6ben ( 4 f6mogaf6s/ here/mek 6enyqf6s6nak

6s e/I)/rd/6s6nak
m6qa) talilhat6ak

4.4.2.A helyi tamogatasi k6relmek HACS altai ellen6rzend6 kivdlasztdsi
krit6riumai
1.

HACS altai a helyi tamogatasi k6relem vonatkozgsgban ellen6rzend6 nem hianyp6toltathat6
jogosultsagi krit6riumok
a) a helyi tamogatasi k6relem benyOjtasa a helyi felhiv6s 4.3 pontjaban megje161thatdrid6n be101t6rt6ntl
b) a tamogatast ig6ny16a jelen helyi felhiv6sban meghatarozott lehets6ges tamogatast ig6ny16 k6rbe

tartozikl
c) a benyOjtotthelyi tamogatasi k6relem p61danyszamamegfelel a helyi felhivds 4.3 pontjaban megadott
p61danyszamnakl

d) a helyi tamogatasi k6relmet a megadott formanyomtatvanyon, magyar nyelven nyOjtottak be.

Amennyiben a fenti nem hianyp6toltathat6jogosultsagikrit6riumoknak a helyi tamogatasi k6relem nem felel
meg, akkor hianyp6tlasi felhivds n61kolelutasitisra kertll

2. HACS altai a helyi tamogatasi k6relem vonatkozisiban
jogosultsagi szempontok

ellen6rzend6 hianyp6toltathat6

a) a benyOjtotthelyi tamogatasi k6relem formanyomtatvanyanak minden pontjat jelen helyi felhiv6s.
valamint az A(JHF-ben megadott szempontok szerint hianytalanul kit61t6tt6kl
a) a hianyp6tolhat6, k6telez6en csatoland6 mel16kletekbenyOjtasrakerilltek;

b) a helyi tamogatasi k6relem 6s a tamogatast ig6ny16 nem tartozik a jelen helyi felhivgs 4.2
Tamogatasban nem r6szesithet6k k6re fejezetben foglaltak k6z61
c) az aliir6sok hiteless6gel
d) a megva16sulashelye szerinti jogosultsagt
e) a fejleszt6s 6sszk61ts6ge6s a t6mogatas m6rt6ke megfelel a helenfelhivdsban szerep16felt6teleknekl

f) a fejleszt6smegva16sitasanak
id6tartamaa felhivisban megadottid6intervallummaximumin beltll
vane

a) a iden felhivdsban r6qzitett minimdlisan k6telez6 elvirdsainak, szakmai felt6teleinek teliest116se
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h) a helyi tamogatasi k6relem targyat k6pez6 fejleszt6sre a tamogatast ig6ny16mis forrisb61 nem
ig6nyelt tamogatastl
i) a tamogatast ig6ny16altai a CLLD keret6ben elnyerhet6 tamogatas aranya nem haladja meg a HKFS
ben rendelkez6sre a116fejleszt6si keret 40%-atl
j)

a paperalapon 6s elektronikusan benyOjtottdokumentumok azonosak

k) egyiJttmOk6d6siszand6knyilatkozat (hazai 6s nemzetk6zi egyottmOk6d6s eset6ben)
Amennyiben a fentihianyp6toltathat6 jogosultsagikrit6riumoknak a helyitamogat6si k6relem nem felel meg. 6s

ha az adott jogosultsagi krit6rium. vagy az adott jogosultsagiszempontot igazo16dokumentum hianya vagy
hibaja hianyp6tlas keret6ben p6toltathat6, akkor a HACS egyszeri alkalommal hianyp6tlasra sz61itfel

3. Tartalmi 6rt6ke16siszempontok
Abban az esetben, ha a tamogatasi k6relem az algbbi projekt6rt6ke16si
e16felt6telneknem felel meg. az
6rt6ke16s lorin elutasitdsra ker01.

l

Ert6ke16sie16felt6telek

Megfelelt

A projektk61ts6gvet6s6ben
alkalmazisrakertllt a felhivdsbane16irt
egyszerOsrtett
elszimolisi m6d. Vetit6si alap9 6s legalabb egy
k6zvetett k61ts6gloelem betervez6srekerult, a felhiv6s 5.5 6s 5.7

igen/nem

fejezet6ben leirt k61ts6gkorlatokbetartdsa mellett.

Ert6kei6si
szempontok

£rt6ke16siszempont alibontisa

Adhat6
pontszam

A helyi tamogatasi k6relem egy6rtelmOenaldtamasztja a
lamogatand6 tev6kenys6gek 6s a HKFS c61ja(i) k6z6tti
3sszefagg6st, meld alapjan egy6rtelmOen megallapithat6. hogy a

2

lev6kenys6gek teljes m6rt6kben a HKFS vonatkoz6 c61janak
1. A fejleszt6s hozzajarul
'negva16su16satszolgaljak
a
HKFS
c61jainak
A
helyi t6mogat6si k6relem tev6kenys6gei 6s a HKFS c61ja(i)
megva16sulasahoz

7

k6z6tti 6sszeftjgg6s csak r6szben alatamasztott, a tev6kenys6gek
3sak r6szben szolgaljak a c61okmegva16sulasat

A

tev6kenys6gek nem jarulnak hozzd a HKFS c61jainak
megva16su16sahoz,
vagyaz 6sszef09g6snincsaldtimasztva
A helyi t6mogat6si k6relem egy6rtelmOenalatamasztja a
:amogatand6 tev6kenys6gek 6s a helyi felhiv6s 1. I pontJaban
2. A fejleszt6shozzajarul megfogalmazottc6i(ok) k6z6tti 6sszeftigg6st, mely alapjan
a helyi felhivis I.I egy6rtelmOen megallapithat6, hogg a tev6kenys6gek teljes
pongabanmeghatarozott m6rt6kben a fendipontban megfogalmazott c61(ok)megva16sulasat
c61okhoz

0

2

szolgalj6k

A helyi tamogatasik6relem tev6kenys6gei6s a helyi felhivis I.I
pontjaban megfogalmazott c61ja(i) k6z6tti 6sszef09g6s csak

7

9 Vetit6si dap: a prolekt szakmai megva16sitasaban kozvetlenill k6zremOk6d6/r6sztvev6 munkatArsak szem61yi jelleg0 riforditgsai
k61ts6gtfpus (amelybe a projektmenedzsment

k61ts6gei nem tartoznak bete), melynek 15%-a fordithat6 a projekt megva16sitasahoz

k6zvetetten kapcso16d6tev6kenys6gek. szolgaltatasok k61ts6geinekfedezet6re.
10K6zvetett kdlts6g: jelen felhlvisban: 1. szakmai megva16sitashoz kapcso16d6 anyagkOlts6gl 2. k6telez6 nyilvanossag biztositAsgnak

k61ts69e;3. gltalAnos(rezsi) k61ts6gek
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Ert6kei6si
szempontok

Adhat6
pontszam

Ert6ke16siszempontalibontisa
-6szben alatamasztott. a tev6kenys6gek csak r6szben szolgaljak a
361okmegva16sulasat

A tev6kenys6gek nemjarulnak hozzi a helyi felhivds 1.I pontjaban

megfogalmazott c61jainak megva16su16sahoz,vagy

az

0

5sszefogg6s nincs a16t6masztva

Konkr6t egymasra 6pa16svagy egy6rtelm0 pozitiv egymasra hans
rnutathat6kiegyn61 t6bb kor6bban mir megva16sitott/folyamatban

16v6 / tervezett beavatkoz6ssal. Az egymasra 6pti16s j6i
alitimasztott.
3.

.4

beavafkoz6s

integrals

2

Konkr6t egymasra 6pt116svagy egy6rtelm0 pozitiv egymasra hates

mutathat6 ki legalabb egy kor6bban mir megva16sitott/
rolyamatban 16v6/ tervezett beavatkozissal. Az egymasra 6p016s

7

16ialitimasztott.
Wings bizonyitott kapcso16daskorabbi, nagy folyamatban 16v6,
asetleg tervezett fejleszt6sekkel.
A fejleszt6s teljes m6rt6kben rendhagy6 a fejleszt6s k6rnyezete
4.
.4
beavafkozds /onatkozisdban6s ez az 0jszerOs6gmegfele16m6don bizonyitott
A fejleszt6snek vannak OjszerOelemei, r6szben bizonyitott
innovativll
A fejleszt6sneknincsenek OjszerOelemei, vagy ezek nincsenek
afi tgmasztva
A c61csoport/helyik6z6ss6g bevondsa a fejleszt6s tervez6s6be 6s
5. A fejleszt6s az adopt megva16sitas6ba egyar6nt konkr6tumokkal a16t6masztott
szerrezef
akffv
A c61csoporUhelyik6z6ss6g bevonisa a fejleszt6s tervez6s6be
r6szv6te16vel
va16sul $s/nagy megva16sitasaba r6szben a16t6masztott.
meg
A c61csoport/helyi k6z6ss6g bevonisa a fejleszt6s tervez6s6be

$s&agymegva16sitasaba
nincsalit6masztva.
A helyi tamogat6sik6relemegy6rtelmOen
deflnialjaa fejleszt6s
;61csoportja(ai)t
6s a tamogatand6tev6kenys6geknekegy6rtelm0

0
2
7

0
2
7

0

2

6.A fejleszt6snekvannak pozitiv hatdsa a fenti csoportokra j6i a16timasztott
B61csoportspecifikus
k6z6ss6gfejleszt6si,

t6rs6gfejleszt6sihatasai

A helyi tamogatasi k6relem egy6rtelmoen definialja a fejleszt6s

:61csoportj6(ai)t
de a tamogatand6tev6kenys6geknek
a pozitiv

7

hat6sa a fendi csoportokra csak r6szben a16t6masztott

A helyi tamogatasi k6relem nem definialja egy6rtelmOena
'ejleszt6s c61csopodlat vary a tamogathat6 tev6kenys6gek pozitiv

0

hansa e c61csoportra
nincsalit6masztva
A tamogatasi k6relemben szerep16 k61ts6gek meghat6rozasa
7.

.4

feg/eszf6s

kOrtiltekint6en,az aktudlis piaci 6rak figyelembev6te16vel
{art6nt,

2

amelyet a tamogatast ig6ny16a k6relemben a16t6masztott
k61ts6ghat6konym6don
A tamogat6si k6relemben szerep16k61ts6gekmeghataroz6sa nem

ra16sulmeg

az aktuilis piaci irakat figyelembev6ve6s/nagy azt nem
afi timasz tva t6rt6nt

0

il Innovici6: oj term6k vary szolgaltatas j6n 16trel 0j m6dszer alkalmazasa. amety lehet6v6 teszia kt116nb6z6er6forisok kombinaci6jat.
amia bels6 potencialok jobb kihasznilisit eredm6nyezi; hagyomanyosan elkii16ntlltenmOk6d6 agazatok kombinaci6ja, 6sszekapcsolasal
a helyi szerep16k szokatlan kombinaci6janak bevonisa a d6nt6shozasba, a projektek megva16sitasaba.a r6szv6tel megszervez6s6nek

eredeti m6dja
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Ert6ke16si

Adhat6
pontszam

Ert6ke16siszempont algbontgsa

szempontok

A
8.K6rnyezefl
fenntarthat6sag

k6rnyezetl fenntarthat6s6gi szempontok teljes k6rOen

2

$rv6nyestilnek
A k6rnyezeti fenntarthat6sagi szempontok r6szben 6rv6nyesolnek

7

A k6rnyezeti fenntadhat6sagi szempontok nem 6rv6nyesDlnek

9.
.4
eredm6nyek

0

A projekt hossz0 t6v0 hasznosu16sa 6s az eredm6nyek
fenntartis6nak/mOk6dtet6s6nek m6dja/forr6sa bemutatdsra kerolt
/6frehozo# is j6i a16t6masztott

mOk6dtet6s6nek

fenntarthat6saga
biztosftott

A

projekt hossz0

tAv0 hasznosulisa

6s

az

2

eredm6nyek

fenntartds6nak/mOk6dtet6s6nek
m6dja/forr6sa csak r6szben
aii timasztott
A projekt eredm6nyeinekfenntartAsa/mOk6dtet6se
a projekt
lezirisa

7

0

utin nem biztositott

F6bbsz6ri
10.

2

Megva16sftas

id6intervalfuma

0

Egy alkalom

r6bb.mint3
11.

2

Nemzetk6zt

r6szfvev6ksz6ma

7-2
7

nfncs
0

A pontrendszer alapj6n 6sszesen 22 pont 6rhet6 el.
Amennyiben az 1., 2., 5. pontokban az 6rt6ke16si szempontra adhat6 pontszam 0, abban az esetben a HBB a
tamogatasi ig6ny elutasitisit kezdem6nyezi.

Nem tamogathat6kazok a helyi tamogatasi k6relmek, amelyek eset6ben a szempontrendszeralapjan a
k6relemre adott 6sszpontszam nem 6ri el a minimilis 10 pontot. A 10 pont e16r6se nem jelenti automatikusan

a tamogatas megit616s6tlBirdlati szakaszonk6nta tartalmi 6rt6ke16ssorgn kapott 6sszpontszamalapjan
kialakitgsra kenJIa projektek rangsora. A tamogatas odaft616seannak a ftlggv6nye, hogy a sorrend alapjan
hany projekt megva16sitasaraelegend6 a teljes tamogatasi keret6sszeg.

4.4.3.A tamogatasi k6relmek IH altaliv6gs6 ellen6z6s6nek krit6riumai

l

Az IH altai az elektronikusan benyOjtott tamogatasi k6relemvonatkozisiban ellen6rzend6nem
hianyp6toltathat6 jogosultsagi krit6riumok:
a) a tamogatast ig6ny16altai benyOjtott nyilatkozat elektronikus 6s - elektronikus algirgs haszndlat6nak
kiv6te16vel- paperalap0 p61danyahianytalan, hibitlan 6s hatirid6ben benyOjtasra kertllt.
b) a tamogatast ig6ny16 itldthat6 szervezetnek min6s01 az illamhiztartisr61 sz616 2011. 6vi CXCV
t6rv6ny (a tovgbbiakban: Aht.) 1 . $ 4.pontja 6s 50. $ (1) bekezd6s cJ pontja szerint.
c) a TOP 7. prioritas c61kitOz6seihezva16 igazodas;
d) a

tamogatast

ig6ny16k

tamogatasi

rendszer

szemponqab61

va16

megfele16s6ge:

felszamolas/v6gelszamolas/ad6ssagrendez6s mentes. k6ztartozis mentes, atlathat61
e) az AOHF-ben r69zitett kizir6 okok esetleges fennillgsa
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Amennyiben a fenti nem hianyp6toltathat6jogosultsagi krit6riumoknak az IH-nak elektronikusan benyOjtott
tamogatasi k6relem nem felel meg. akkor hianyp6tlasi felhivgs n61kOIelutasit6sra kerol.
2

Az IH altai az elektronikusan benyajtott tamogatasi k6relem vonatkozisiban ellen6rzend6
hianyp6toltathat6jogosultsagikrit6riumok:
a) a HBB altai birilt helyi tamogatasi k6relem 6s a tamogatast ig6ny16altai a k6zponti informatikai
rendszerbe felt61t6tttamogatasi k6relem tartalmi elemeinek azonossagal
b) a HACS altai elv6gzett k61ts6ghat6konysag vizsgalat m6djanak helyta116saga

Amennyiben

a fenti hianyp6toltathat6

jogosultsagi

krit6riumoknak

az IH-nak elektronikusan

benyOjtott

tamogatasi k6relem nem felel meg. 6s ha az adott jogosultsagikrit6rium. vagy az adott jogosultsagiszempontot

igazo16dokumentum hianyavagy hib6ja hianyp6tlas keret6ben p6toltathat6.akkor az IH egyszeri alkalommal
hianyp6tlasirasz61itfel.
Felhivjuk a tisztelt t6mogatast ig6ny16figyelm6t. hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormanyrendelet 64/A $ 6rtelm6ben

az iranyit6 hat6s6g vizsgalja az adott tamogatasi k6relemmel 6sszefilgg6, a rendelet XVI. fejezete szerinti
k6zbeszerz6si eljarasok ellen6rz6s6nek eredm6ny6t, tovdbbi - ha rendelkezs6re all - az adott tamogatasi
k6relemmel 6sszeftJgg6, a XVI. fejezet alapjan lefolytatott ellen6rz6s eredm6ny6t annak 6rdek6ben, hogy e
nem szdmolhat6 tamogatasi 6sszeg ne keriJlj6n odait616sre

5. A FiNANSZiROzAsSALKAPCSOLATOSiNFORMAci6K
K6rjok. a projekt e16k6szit6sesordn vegye figyelembe. hogy a tamogatast a projekt megva16sitasasor6n csak
akkor tudja maid ig6nybe venni, ha megfelel a k6vetkez6 szabalyoknakl

5.1 . A tamogatas formaja
Jelen helyi felhivds keret6ben nyOjtott tamogatas vissza nem turf tend6 tamogatasnak min6sol

5.2. A projekt maximilis elszimolhat6

6sszk61ts6ge

Jelen helyi felhiv6s eset6ben nem relevins

5.3.A tamogatasm6rt6ke,6sszege
a)

Az ig6nyelhet6 vissza nem t6ritend6 tamogatas 6sszege minimum I milli6 Ft, maximum 10 milli6 Ft lehet.

de csak a rendelkez6sre a116.felhasznilhat6

forris 6sszeg6ig.

b) A tamogatas maximilis m6rt6ke az 6sszes elszdmolhat6k61ts6g100 %-a.
A csek61y 6sszeg0 tamogat6s kateg6ria alkalmazAsa eset6n a b) pontban szerep16mondatot a k6vetkez6k
szerint sztlks6ges kieg6sziteni:

A tamogatasmaximdlism6rt6keaz elszimolhat6 k61ts6gek100 %-a

5.4. E161eg ig6ny16se
Jelen felhivds keret6ben tamogatott projektek eset6ben az ut6finanszirozis0 tev6kenys6gekre ig6nybe vehet6
tamogatasi e161egmaximilis m6rt6ke a megit61t tamogatas 6sszeg6nek legfeljebb
a) 25 %-a, de term6szetes szem61y.mikro-, kis- 6s koz6pvallalkozas, civil szervezet, egyhazi jogi szem61y,
nonprofit gazdasagitarsasag kedvezm6nyezett eset6n legfeljebb 6tszizmilli6 forint.
b) 100 %-a k6zponti, helyi 6nkormanyzati vagy k6ztestiJleti k61ts6gvet6si szerv. k6zvetlen vagy k6zvetett

t6bbs6gi dllami tulajdonban a116gazdasagi tarsasag, helyi 6nkormanyzat, 6nkormanyzatitarsulas.
k6ztestolet vagy k6zalapitvany kedvezm6nyezett eset6n. amennyiben
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ba) a fizet6si szgmlgit az Aht. alapjan a kincstgrban k6teles vezetni, vagy az eur6pai uni6s
forrgsb61 nyOjtott kolts6gvet6si tamogatasok keze16s6re a kincstdrndl ktJ16nfizet6si szimldval

rendelkezik.vagy
bb) megit61ttamogatasanak 6sszege nem 6ri el az 6tvenmilli6 forintot.
Felhivjuk a figyelmet, hogy a k6zponti k61ts6gvet6siszew. helyi 6nkormanyzat, 6nkormanyzati tarsulas.
k6zvetlen vagy kOzvetett t6bbs6gi dllami tulajdonban a116gazdasagi tarsasag kedvezm6nyezett r6sz6re
tamogatasie161egakkor foly6sithat6. ha az iranyit6 hat6sag a kedvezm6nyezett altai benyOjtott,az adott naptari
6vre vonatkoz6 projektszint0 likviditdsi tervet j6vahagyta.
A likviditisi terv sablonja a HACS honlapjan/ jelen helyi felhivis szakmai mel16kletei k6z6tt talilhat6 meg
A likviditisi tervre vonatkoz6 tovgbbi szabalyokat a Kormanyrendelet 117/A. $-a tartalmazza

Felhivjuk a figyelmet. hogy a tamogatasi e161eg- vagy t6bb r6szletben t6rt6n6 e161egfoly6sitas
eset6n annak
else r6szlete - kifizet6s6t61sz6mitott hat h6napon belOI id6k6zi kifizet6s ig6ny16stsztlks6ges benyOjtani6s
allamitamogatas eset6n az e161egfoly6sitasat61 szdmitott 3 even belOIaz e161eggelelszdmolni.

5.5. Az elszimolhat6 k61ts6gek k6re
A projekt elszimolhat6

kdlts6gei k6z6tt azon k61ts6gek tervezhet6k, amelyek a projekt tamogathat6

tev6kenys6geihezkapcso16dnak,szerepelnek a felhivdsban r69zitett elszimolhat6 k61ts6gekk6z6tt 6s
megfelelnek az dltaldnos elszamolhat6sagifelt6teleknek.

A projekt nem elszimolhat6 kdlts6geinek a t6mogathat6tev6kenys6gekhezkapcso16d6,nemelszdmolhat6
k61ts6gekvagy a nem tamogathat6 tev6kenys6gek k61ts6geimin6sillnek. A nem elszdmolhat6 k61ts6gekr6szei
a projekt 6sszk61ts6g6nek.azonban nem r6szeia projekt elszimolhat6 k61ts6g6nek.

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan tamogathat6 tev6kenys6get.amelyet nem a tamogatasi k6relem
r6szek6nt, nem annak k61ts6gkeret6b61
kevin megva16sitani,6s/vagy tartalmaz olyan nem tamogathat6
tev6kenys6get, amelyet a tamogatast ig6ny16 meg kevin va16sitania projekt r6szek6nt, azonban a felhivdson
kiviJli forrasb61, akkor ezen tev6kenys6geket elk016nitetten 6s egy6rtelmOen be kell mutatnia tamogatasi

k6relemben. valamint a k6s6bbiekben megk6t6sre keri116vdllalkoz6i szerz6d6sekben is. A projekt
k61ts6gvet6s6nek
megfele16enr6szletezettnek6s ily m6don ellen6rizhet6nekkell lend ahhoz, hogy
meghatarozhat6 legyen a k61ts6gek.illetve ezen beltll az elszdmolhat6 k61ts6gek besoroldsa.

A tamogatasi k6relem r6szek6nt benyOjtott k61ts6gvet6snektartalmaznia kell a projekt 6sszes
kdlts6g6tl
A k61ts6gekelszamolhat6sagaval kapcsolatos iltaldnos e16irasokat,tovgbbd az egyes k61ts6gtipusokra.illetve

k61ts6gelemekrevonatkoz6 iltaldnos szabalyozast a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mel16klet6tk6pez6
Nemzeti szab61yozasaz elsz6molhat6 k61ts6gekr61- 2014-2020 programozasi id6szak c. Q\mutatelarlalmazza.
Jelen felhivds keret6ben az alibbi k61ts6gek tervezhet6k, illetve szimolhat6k el:
1. PlQiQktQlgk6szit6s kdlts6ctei(Sajat teljesit6sben is elv6gezhet6 a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5

mel16kleteszerint)
E16zetes tanulminvok. enqed6jyez6si

doky QtyHok k61ts6ae

szilks6gletfelm6r6s. e16zetesig6nyfelm6r6s, c61csoportelemz6se, piackutatas, helyzetfeltaras

szak6rt6i ha16zat6pit6s.szak6rt6imOhelymunkakk61ts6ge
tdrsadalmi partnerek, 6rintettek bevongsgval kapcsolatos k61ts6gek
K6zbeszerz6sk61ts69e

k6zbeszerz6siszak6rt6deja
k6zbeszerz6sieljaras deja
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Egy6b proiekte16k6szit6shez kaDcso16d6 k61ts6

e16k6szit6shezkapcso16d6egy6b szak6rt6i tanicsadis
11. Beruhizishoz

kapc$916d6 k61ts69ek

Eszk6zbeszerz6sk61ts6aei
bekeru16si 6rt6k

bekert116si6rt6k egyes t6telei

Az eszk6z6k beszerz6se6nd116an
nem tamogathat6.csak a felhivds 3.1 fejezet6benfelsorolt tamogathat6
tev6kenys6gekhez kapcso16d6an.ahol az eszk6zbeszerz6s k016n nevesit6sre keriJlt. 6s amely tev6kenys6g

eset6ben az eszk6zbeszerz6s bizonyithat6an sztlks6ges az adopt fejleszt6s funkci6janak megfele16
mOk6dtet6s6hez.

Immateridlis iaygLbeszerz6s6nekk61ts6qei
szoftver beker016si6rt6ke
egy6b szellemi term6k bekeri116si6rt6ke

111.

pcso16d6szolgiltatisok k61ts6aei(sajatteljesit6sbenis elv6gezhet6a

272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. mel16kleteszerint)
Szakmai meqva16sitishoz kapcso16d6 szolailtatisok k61ts6ae
Marketing. kouHunikdci6s szolgdltatisok k61ts6qei
marketingeszk6z6k fejleszt6se
rendezv6nyszervez6s, kapcso16d6 ellat6si, On. ,,catering" k61ts6gek
egy6b kommunik6ci6s tev6kenys6gek k61ts6gei
KgtQlez6en e16irt nyilvgnossiq biztositdsinak k61ts6ae

Eav6b SZQlgdltatdsik61ts69ek
biztosit6kok jogi, k6zjegyz6i, bankk61ts6gei

hat6sagiigazgatasi.
szolgaltatasidijak.illet6kek
IV. Szakmai meava16sitisban kdzrem(ik6d6 munkatgrsak k61ts6qei
Szakmaimegva16sitishoz
kapcso16d6
szem61vi
iellea0riforditds
munkab6r
foglalkoztatast terhe16ad6k, jaru16kok
szem61yijelleg0 egy6b kifizet6sek
szakmai megva16sitashoz kapcso16d6 kiktlldet6si k61ts6g
V. Szakmai megva16sitishoz

kapcso16d6 egy6b k61ts69Qk:

- szakmai megva16sitashoz kapcso16d6 anyagk61ts6g

VI. Proiektmenedz$pQDt kQlt$ g a 272/2014 (XI. 5.) Kormanyrendeleta Nemzeti szabalyozas az
elszimolhat6 k61ts6gekr61
cim0 5. sz. mel16klet6nek3.8.2. pontjaban,a k6zszf6raszervezetekrevonatkoz6
specialis e16irgsok figyelembev6te16vel az aldbbi k61ts6gtipusok szimolhat6k el a projekt menedzsment
Keret6ben:

Proiektmenedzsment
szem61vi
iellea0riforditgsa
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munkab6r

foglalkoztatastterhe16ad6k. jaru16kok
Vll..Altalinos (rezsi) k61ts6g
Altalgnos vallalat-ironyitdsi k61ts6g
Egy6b altalanos(rezsi)

k61ts6g:

kommunikdci6s 6s postaforgalmi szolgaltatasok kOlts6ge

k6ztlzemi szolgaltat6sokk61ts6ge
biztositdsi k61ts6g
bankszimla nyitas 6s vezet6s k61ts6ge
dokumentici6s/archivdldsi k61ts6g
Egyszer(isitett kdlts6gelszamolasra vonatkoz6 e16irgsok
Az egyszerOsitettelszdmo16sim6d alkalmazdsa a jelen felhivds keret6ben megva16su16
projektek eset6ben
k6telez6 az alibbiak szerint.

Az egyszerOsrtettelszgmoldsi m6dok eset6ben. a k61ts6gekfelmeru16s6ta kedvezm6nyezettnek nem kell
alitdmasztania hitt6rdokumentumokkal (p61daulszamlaval, bankszamlakivonattal.6sszesit6vel. illetve egy6b
szimviteli bizonylattal), 6s a piaci iraknak va16 megfele16st sem kell vizsgalni. Ez a gyakorlatban azt jelenti.
hogy a kedvezm6nyezettneksem a kifizet6si k6relem mel16kletek6ntnem kell a k61ts6gfelmert116s6tigazo16
dokumentumokat benyOjtaniaz iranyit6 hat6saghoz, sem elk016nitettennem szilks6ges 6riznl azokat a projekt
helyszin6n / nyilvantartasaban. A hazai szgmviteli szabalyoknak megfele16ena bizonylatokat term6szetesen
meg kell 6riznie a kedvezm6nyezettnek.viszont a tamogatast nyOjt66s ellen6rz6 szervezetek helyszini
ellen6rz6s sor6n sem vizsgaljak ezeket.
Az Eur6pai Parlament 6s a Tanics 1303/2013/EU rendelet 67. cikk(1) bekezd6s d) pontjanak 6s(5) bekezd6s

d) pontjanak,valaminta 68. cikk (1) bekezd6sb) pontjanak,valaminta 2014-2020 programozasiid6szakban
az egyes eur6pai uni6salapokb61szirmaz6 tamogatasokfelhasznildsinak rendj6r61sz616272/2014.(XI. 5.)
Korm. rendelet 5. mel16klet6nek7.7.2.2.1. pontjanak alapjan, jelen felhivds keret6ben, illetve a
prqektmegva16sftassorin k6telez6 az alabbi, m6dszertani megalapozast nem ig6ny16 sziza16kban
meghatarozott atalany (flat rate) alap0 egyszerOsitett k61ts6g elszimolisi m6dot alkalmazni- amennyiben a
lentebb meghatarozott k6zvetett k61ts6gek nem k6zbeszerz6si eljaras keret6ben kerulnek beszerz6sre, illetve
azok nem 6rintettek k6zbeszerz6si eljarassal - figyelemmel a kett6s finanszirozis elkert116s6re.

A projekt szakmai megva16sitasaban kdzvetlen01 kdzremOk6d6 munkatirsak szem61yi jelleg(i
rgforditisainak 15%-afordithat6 a projekt megva16sitasahozkdzvetettenkapcso16d6tev6kenys6gek,
szolgaltatasokkdlts6geinekfedezet6re.
Jelen Felhivgs keret6ben a
©
©

e

Szakmai megva16sitashozkapcso16d6anyagk61ts6g
K6telez6 nyilvanossag biztositgsdnak k61ts6ge,
Altaldnos (rezsi) k61ts6gek.

a k6zvetett k61ts6gek.Ezek a kdlts6gek csak atalany alap0 elszimolisk6nt nyOjthat6ak be a szakmai
megva16sitasabank6zvetleniil k6zremOkdd6 munkatgrsak szem61yijelleg0 riforditisainak 15%-a
erej6ig, megtartva a Felhivis 5.7 pontjaban szerep16vonatkoz6 k61ts6gkorlatokatis.
K6zvetlen k61ts6gnekszimit a projekt sordn elszimolhat6 minden mds k61ts6gkateg6ria.

A k6zvetlenol k6zremOk6d6 munkatdrsak szem61yijelleg0 r6forditdsainak min6sUlnek a projekt szakmai
megva16sitasaban k6zvetlenill k6zremOk6d6 munkatdrsak szem61yijellega raforditasai, teh6t a vetit6si dap: a
szakmai megva16sitasbanr6sztvev6 munkatirsak szem61yijelleg0 riforditgsai k61ts6gkateg6ria,amelybe a
projektmenedzsmentk61ts6geinem tartoznak bete. A sz6za16kosatalany m6rt6ke: legfeljebb 15%. A
27

szdza16kosatalany elszdmolisba bevont k6zvetett k61ts6gekkifizet6se a vetit6se alapot k6pez6 k61ts6g
kifizet6s6vel egyidej01egt6rt6nik, att61nem k016nvglaszthat6.

A 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet5. mel16klet6nek
7.5 pontjaalapjan teljes eg6sz6benk6zbeszerz6sivagy
beszerz6si eljar6s keret6ben megva16su16
projektek megva16sitasalorin felmertllt k61ts6gekeset6n nem
alkalmazhat6 egyszerOsitett elszgmo16si m6d. Ha az elszgmolni tervezett k61ts6geknek csak egy r6sze

keletkezett k6zbeszerz6si vagy beszerz6si eljaras keret6ben megk6t6tt szerz6d6sb61.az alkalmazhat6sag
felt6teleit vizsgalni kell. Ha a kiszervezett (beszerz6s, k6zbeszerz6s Otjan megva16sitott)tev6kenys6g a projekt
mOszaki, szakmai tartalminak 16nyegesvagy t6bbs6gielem6t jelenti, akkor egyszerOsitett elszdmolis az adott
tev6kenys6g vonatkozisiban nem alkalmazhat6
Amennyiben a megva16sitassorin szabalytalansagi eljaras eredm6nyek6nt megallaplthat6, hogy p6nzilgyi
6rdeks6relem t6rt6nt 6s p6nziJgyi korrekci6 e16irisa sziJks6ges, adott t6telek levonasaval, elszimolhat6
6sszeg6nek cs6kkent6s6vel,vagy egyes k61ts6gtrpusokrafordithat6 tamogatasi asszeg cs6kkent6s6vel, a
szabalytalansaggal 6rintett. vetit6si alapba tartoz6 6sszeghez automatikusan hozziadisra kertll a szgza16kos
atalannya16rintett6sszeg is.
K6zszf6ra szervezetek eset6n a projektmenedzsment kOlts6gekelszamolhat6saga tekintet6ben figyelembe kell
vennia 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mel16klet6nek3.8.2. pontjaban foglalt e16irgsokat.

Sajat teljesit6s a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mel16klet3.5 pontjaban leirtak szerint az aldbbi
k6its6gkateg6riak*
k61ts6gtipusai
vonatkoz6sibansz6molhat6el:
Projekte16k6szit6s k61ts6gei;
Szakmai megva16sitashoz kapcso16d6szolgaltatasok kalts6gei.

Szakmai megva16sitasban
k6zremOk6d6munkatirsak k61ts6gei(kiv6ve:szakmai
megva16sitashoz kapcso16d6 0tik61ts6g, kiktildet6si k61ts6g);

Projektmenedzsment k61ts6gek (6sszes k61ts6gtipus vonatkozas6ban, kiv6ve:
projektmenedzsmenthezkapcso16d6 0tik61ts6g, kiktildet6si k61ts6g 6s egy6b
projektmenedzsment k6\\s6g)

A sadatteljesit6s keret6n belli a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mel16klet3.5.4. 6rtelm6ben a
k6zremOk6d6
munkatirsakszem61yi
jelleg0 riforditgsaiszdmolhat6kel.
Amennyiben a tamogatast ig6ny16helyi 6nkormanyzat 6s az adott k61ts6gtekintet6ben a sajat teljesit6st
lehet6v6 teszia felhivas. akkor elszimolhat6nak min6sul a polgarmesteri hivatal vagy k6z6s 6nkormanyzati
hivatal alkalmazisiban a116munkatdrsak brutt6 munkab6r- 6s b6rjaru16k k61ts6geis a vonatkoz6 szabalyozas

felt6teleinekbetartisival.

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

5.6. Az elszamolhat6sagtovibbifelt6telei
A helyi felhivis keret6ben tamogatott projektek k61ts6geielszamolhat6saganak kezdete: 2019 09 02, v6ge
2022. 05. 29.
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mel16klet2.3.2.5b pontja 6rtelm6bena nem k6zbeszerz6sk6teles
beszerz6sek vonatkozgsdban az aldbbi 6sszef6rhetetlens6giszabalyok dllnak fenn
Nem faggetlen az az ajanlattev6,

a) amelyben a tamogatast ig6ny16/ kedvezm6nyezettvagy ezek tulajdonosa- iranyit6 vagy felilgyeleti
szerve -. annak tagja, 6s/vagy a szervezet nev6ben nyilatkozatt6telre, k6pviseletre jogosult szem61y.
tovibbi ezen szem61yhozzatartoz6ja az a16bbijogok valamelyik6t gyakorolja: tulajdonosi. fenntart6i.
vagyonkeze16i,iranyitasi. k6pviseleti, munkaltat6i. vagy kinevez6sil
b) amelynek tulajdonosa - iranyit6 vagy felagyeleti szerve -. annak tagja. 6s/vagy a szervezet nev6ben
nyilatkozatt6telre. k6pviseletre jogosult szem61y, a tamogatast ig6ny16 / kedvezm6nyezett
szervezet6ben vagy ugyanazon beszerz6s vonatkozisiban m6sik ajanlattev6 szervezet6ben az a16bbi
jogok valamelyik6t gyakorolja: tulajdonosi, fenntart6i, vagyonkeze161,iranyitasi, k6pviseleti. munkiltat6i

vagy kinevez6silvagy
c) ha a tamogatastig6ny16/ kedvezm6nyezettvagy misik ajanlattev6vonatkozgsiban partner vagy
kapcsolt v611alkozisnak min6stll.

Az 6sszef6rhetetlens6g vonatkozdsgban hozz6tartoz6nak min6sol 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 neve16szi116.
a testv6r, az 61ettars.az egyenesagbeli rokon hazastarsa. a
hdzastirs egyenesagbelirokona 6s testv6re, 6s a testv6r hizastirsa.

A tamogatasi k6relemben tervezett elszimolhat6 k61ts6gekalitimasztgsa
A k61ts6gszamitas
alapjaul szolga16egys6garaknem haladhatjakmeg a szokisos piaci brat, illetve a jelen
Felhivgs 5.7 pontjaban r69zitett tev6kenys6gek eset6n feltOntetettkorldtokat. Piaci it igazolasa a
k6zbeszerz6sieljaras alapjan megk6t6tt szerz6d6s eset6ben a k6zbeszerz6s dokumentaci6javal,vagy
k6zbeszerz6si k6telezetts6g hianyaban. illetve a k6zbeszerz6si 6rt6khatirt el nem 6r6 beszerz6sek eset6ben
t6bb lehets6ges szdllit6t61 t6rt6n6 ajanlatk6r6s keret6ben be6rkezett ajanlatokkal t6rt6nhet. Lega16bbhiram.
egymast61 6s a tamogatast ig6ny16(k)t61/kedvezm6nyezett(ek)t61 ftJggetlen ajanlattev6t61 szarmaz6,

azonos

targy0. 6sszehasonlithat6,6rv6nyes . irisos arajanlat meg16tesztlks6ges. In-house beszerz6seset6n a
Kedvezm6nyezett a piaci frat a 272/2014. (XI.5.) Kormanyrendelet in-house beszerz6sekre vonatkoz6

elszamolhat6sagi
szabalyainak
betartasaval.
6s a nem ftlggetlenarajanlatmellett.hirom egymast61
6s a
tamogatast ig6ny16(k)t61/kedvezm6nyezett(ek)t61
foggetlen ajanlattev6t61szarmaz6, azonos targy0.
6sszehasonlithat6, 6rv6nyes, irisos arajanlattal igazolja. Az ajanlatk6r6st Ogy kell lebonyolitani, hogy az
igazolas felt6telei teljesithet6ek legyenek.

Nem k6zbeszerz6shez kapcso16d6 k61ts6g eset6n a piaci grnak va16 megfele16s ellen6rz6se c61jab61a
tamogatast ig6ny16neka tamogatasi k6relemmel egyidej01eg,annak mel16kletek6nt,de legk6s6bb a projekte16k6szit6sim6rf61dk6iglegalabb hirom r6szletes arajanlatot szilks6ges benyOjtaniaminden relevdns
k61ts6gvet6sit6tel eset6ben. K6zbeszerz6shez kapcso16d6 k61ts6geset6n ugyanezen id6pontig elegend6 egy
indikativ arajanlat, illetve tervez6i k61ts6gbecs16sbenyOjtasa minden relev6ns k61ts6gvet6sit6tel eset6ben.
Fentiek a161kiv6telt k6peznek a hirom milli6 forintnil nagyobb elszdmolhat6 6sszk61ts6g0projektek azon
leend6 szerz6d6sei, melyek tervezett k61ts6genem haladja meg a brutt6 300 000 forintot. Ez ut6bbi esetben
az arajanlatoknak rendelkez6sre kell allnia, azonban benyOjtani nem szuks6ges. azokat a tamogat6 helyszini
ellen6rz6s keret6ben ellen6rizheti

A nyilt kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 eszk6z6k eset6n az irisos ajanlatok kivdlthat6ak hivatalos
arajanlatok bemutatgsgval (pl.: forgalmaz6 c6gek honlapja).
Az arajanlatk6r6seket6s az ajanlatok be6rkez6s6tmegfele16endokumentilni sztJks6ges(postai feladis

b61yegz6je/faxjelent6s/6rkeztet6s/iktatas).
mely a helyszini ellen6rz6sek sorin ellen6rz6sre kertll. Az
alitdmaszt6 dokumentumok (arajanlatok, kimutatasok) nem lehetnek a k6zbeszerz6s vagy beszerz6s
eredm6nyek6nt megk6t6tt szerz6d6s aliirdsinak ddtumdhoz k6pest 6 h6napnal r6gebbiek.
Kifizet6si ig6ny16sellen6rz6se sorgn amennyiben az ajanlatok a piaciar igazolasara alkalmatlanok (ku16n6sen:
nem 6sszehasonlithat6ak, nem azonos targyOak, nem egymast61 6s a projektgazdat61/ajanlatk6r6t61 filggetlen12
2 Nem filggetlen az az ajanlattev6. amelyben a tamogatast ig6ny16,illetve kedvezm6nyezettvagy tulajdonosa (iranyft6 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 szAllit6t61szarmazik. amelynek tulajdonosa (iranyit6 vagy felugyeleti szerve). annak tagja. a szervezet nev6ben

29

piaci szerep16kt61szarmaznak. a t6nyleges piaci brat jelent6sen meghaladjak) a felmerult k61ts6geka projekt
terh6re nem elszdmolhat6ak.
A szem61yljelleg0 r6forditdsok megalapoz6sara a tamogatasl k6relemmel egyott benyOjtand6k a tamogatasi
k6relem benyOjtasat mege16z66vre vonatkoz6 b6rkartonok vagy egy nyilatkozat az 6rintett id6szak szem61yi
jelleg0 rifordit6sainak 6rt6k6r61,melynek megalapozottsagat a tamogat6 ellen6rzi. Amennyiben c61feladatkerill
megallapitasra a projektben elv6gzend6 feladatokra, Ogya c61feladatkeret6ben megallapitott b6r/illetm6ny havi
6sszege nem haladhatja meg az adott munkavalla16,Kedvezm6nyezettn61.a tamogat6si k6relem benyOjtasakor

6rv6nyes b6r6nek/illetm6ny6nekhavi 6sszeg6t. A tamogatasi k6relem k61ts6gvet6s6benminden esetben

szilks6ges megje161ni.
hogy az adott szem61yfoglalkoztatasamilyen jogviszonybant6rt6nik majd. 6s
r6szletesen kerolj6n bemutatisra a tervezett k61ts6gszimitdsi m6dja.
Meg16v6 foglalkoztatott eset6ben az elszimolhat6 szem61yi jelleg0 rdfordit6sok csak indokolt esetben
(munkaid6 n6veked6s, feladatb6vt116s.munkak6rb6vt116s)6s m6rt6kben emelkedhetnek a tamogatasi ig6ny
benyOjtasat mege16z6utols6 6vi atlagb6rhez k6pest.
A piaci 6r bizonyitasa a Kedvezm6nyezett feladata 6s fele16ss6ge. Ezdltal a projekt k61ts6gvet6s6nek 6s az
abban szerep16k61ts6gt6teleknekmegfele16enr6szletezettnek, szakmai indok16ssalellitottnak 6s ilyen m6don

ellen6rizhet6nek kell lenniiJk ahhoz, holy a piaci iraknak t6rt6n6 megfele16s ellen6rizhet6 legyen. A
k61ts6gvet6s r6szletezetts6g6t 6s bemutatdsdt minden k61ts6gelem vonatkoz6s6ban Ogy kell megtenni, hogy
beazonosithat6 legyen a tervezett egys6gar. annak felosztdsa k61ts6gt6telekre, az egys6g megnevez6se.
szakmaiindoklds a m6rt6k6revonatkoz6an.
A piaci 6r igazolasat61eltekintenicsak az Iranyit6 Hat6sag altai adott egyedi enged61yalapjan. a beszerzend6

eszk6z vagy szolgaltatasegyedi jelleg6nek aldtdmasztdsival lehet (pl.: hat6sagiarak, k6ztJzemiszolgaltatas.
vagy olyan specialis eszk6z, techno16gia,amelyek csak egy gyart6t61szerezhet6 be. vagy az adott eszk6zt,
berendez6st csak egy kizar61agosforgalmaz6 hozhatja be Magyarorszagra).Az ellen6rz6shez ilyen esetben
biztositani kell legalabb egy referencia6rat,az aldbbi forrdsok valamelyik6b61(a gyart6 hivatalos arlistai.
kata16gusail kiJlf61dik6pviseletek arlistai, kata16gusail a forgalmaz6 altai mas. a kedvezm6nyezett61ftlggetlen
szervezeteknek adott arajanlat - amennyiben a forgalmaz6 ezeket rendelkez6sre bocsatja).
EgyszerOsitett elszimo16ssal 6rintett k61ts6gek tekintet6ben nem kell benyOjtania piaci 6rnak va16
megfele16s6g igazolasara szolga16 arajanlatokat

A tamogatast ig6ny166s a kedvezm6nyezett k6teles vizsgalni az ajanlattev6k szerz6d6s teljesit6s6re va16
alkalmassagat.

A projekt megva16sitas
szakasziban k61ts6gvet6si
t6telt 6rint6 szerz6d6sm6dosrtds
eset6n mindenrelevins
esetben sztlks6ges benyOjtania piaci dr megfele16s6g6talatamaszt6,Kormanyrendeletbenmeghatarozott
dokumentumokat6s szakmai indoklist a m6dositdsra vonatkoz6an. A m6dositdst minden esetben a
m6dositissal

6rintett k61ts6g, elszimolisra

t6rt6n6 benyOjtasa e16tt szoks6ges benyOjtani.

K61ts6gnovekm6ny
ellen6rz6sesarin a Tamogat6 Az eur6pai uni6s forrisb61 finanszirozottegyes
projektek k61ts6gn6vekm6nyetamogathat6sagar61sz616 17/2017. (11.I .) Korm. rendelet szerint jar el.
Jelen felhivis keret6ben egyszeri elszimolisra van lehet6s6g

Jelen felhivds keret6ben az alibbi k61ts6gektekintet6ben 6sszesit6k6n t6rt6nik a megva16sitassorin az
elszgmolis:
7.

A projektmenedzsment tev6kenys6g6ben vagy a szakmai megva16sit s ban r6szt vev6k projekthez
kapcso16d6 szem61yi jelleg0 kolts6geinek elszdmolisa a Szem61yijelleg0 k61ts6gek 6sszesit6j6n

3.

(amennyiben
relevant)
Anyagkc)lts6g
elszimolAsaazAnyagk61ts6g
6sszesit6n(amennyiben
relev6ns)
Altaldnos(rezsi)k61ts6gaz Altalinos (rezsi)k61ts6g6sszesit6n(amennyibenrelev6ns)

4.

Kis tamogatastartalm0 sz6mldk a Kis tamogatastartalm0 sz6mldk 6sszesit6j6n (amennyiben relevant)

2.

nyllatkozatt6telre, kepviseletre jogosult szem61y, a kedvezm6nyezett szervezet6ben vagy a misik ajanlattev6 szervezet6ben tulajdonosi,
fenntar16i.vagyonkeze16i.iranyitasi. k6pviseleti, munkiltat6i vagy kinevez6si jogokat gyakorol. Nem fUggetlen tovibbg az ajanlattev6, ha
a tamogatast ig6ny16,illetve kedvezm6nyezett vagy mgsik ajanlattev6 vonatkozgsiban partner vagy kapcsolt vgllalkozisnak min6stll
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Jelen felhivds keret6ben kis tamogatastartalm0bizonylatok 6sszesit6j6n elszgmolhat6bizonylatok maximilis
tamogatastartalma:
'

amennyiben a 25 milli6 forintnAI kevesebb tamogatassal megva16su16projektek eset6n az elszimo16
bizonylat tamogatastartalma a 100 ezer forintot nem haladja meg.

az elsz6mo16 bizonylatot Kis tamogatastartalm0 szdm16k6sszesit6j6n szOks6ges elszdmolni.
Jelen felhivds keret6ben sz6beli megallapodas alapjan t6rt6n6 k61ts6gelszamolasranincs lehet6s6g

E-beszerz6s funkci6 hasznilatira vonatkoz6 taj6koztatas
A kedvezm6nyezetteknek lehet6s6gtlk van a palyazati e-tlgyint6z6s felolet e-beszerz6s funkci6janak 6nk6ntes

haszndlat6ra.Amennyiben a ,.Beszerz6seim"mentlpontba az ajanlatt6teli hatirid6t mege16z6enfelt61tik
beszerz6si ig6nytlket. Ogy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvanosan e16rhet6ek lesznek
Az ig6nyt az ajanlatt6teli hat6rid6t mege16z6en,az ajanlatt6telhez sztlks6ges 6sszer0 id6ben javasolt felt61teni.
A beszerz6si ig6nyben lehet6s6g van megje161nit6bbek k6z6tt az ajanlatt6tel m6djat, hataridej6t, a beszerz6si
ig6ny targyat 6s a teljesit6si felt6teleket. Felhivjuk a figyelmet, hogy az e-beszerz6s funkci6 hasznilata nem
helyettesiti, csupan e16segithetia szokdsos piaci dr igazolasara vonatkoz6 k6telezetts6gek teljesit6s6t.

E-beszerz6sfunkci6 hasznilatira vonatkoz6 lehet6s6g
Felhivjuk a figyelmet, hogy a kedvezm6nyezettnek lehet6s6ge van a projekt keret6ben megva16sitand6, Kbt
hatalya ald nem tartoz6 beszerz6sei vonatkozdsdban az alibbiak szerint eljarni:

1. A kedvezm6nyezett beszerz6si ig6ny6t az ajanlatt6teli hat6rid6t mege16z6legalabb 6t nappal kOtelesa
paly6zati e-tlgyint6z6s feliJleten ,,Beszerz6seim" menopont alatt felt61teni.
2. Nem kell kozz6tenni a beszerz6si ig6nyt 3 000 000 Ft-nil nagyobb elszimolhat6 6sszk61ts6g0 projektek
azon szerz6d6sei eset6ben, amelyek elszimolhat6 6sszk61ts6genem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

5.7. Az elszdmolhat6 k61ts6gekm6rt6k6re, illetve aranyara vonatkoz6

elvirisok
A projekttervez6sesorin az egyeselszimolhat6 k61ts6gtipusokvonatkozgsdbana k6vetkez6korlitozisokat
szuks6gesfigyelembevenni:
Maximilis m6rt6ke az
6sszes elszimolhat6
K61ts6gtipus
k61ts69revetitve (%)
Projekt e16k6szit6s. tervez6s (kiv6ve k6zbeszerz6sl eljarasok
lefolvtatdsdnakkolts6ae}
K6zbeszerz6sieljarasok lefolytatasa

7%
1%

Proiektmenedzsment

2,5%

Tii6koztatis. nvilvgnossia biztositds

0.5%
20%

Eszk6zbeszerz6s
Altaldnos (rezsi) k61ts6aek

1%

Jelen felhiv6s keret6ben a fenti tibldzatban meghatarozott sz6za16koskor16tokbetartdsa a tamogatasi k6relem
6sszeallitasa, valamint a projektmegva16sftgs sorin k6telez6.

5.8. Nem elszimolhat6 k61ts6gekk6re
A tamogathat6 tev6kenys6gekhez kapcso16d6annem elszdmolhat6 k61ts6gnekmin6s01mindazon k61ts6g,
amely nem szerepel az 5.5. pontban, k016n6sen:
a)

Integralt Telepa16sfejleszt6si Strat6gia felolvizsgalata, m6dositasa. kieg6szit6se. elk6szit6se;
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b)

616illatvdsirlisa

c) jarm0 beszerz6se
d) a levonhat6afa.
e)

a kamattartozas-kiegyenl
it6s

D

a hitelkamat.

g)

a hitelt0116p6s k61ts6ge, egy6b p6nzilgyforgalmi k61ts6gek,

h)

a deviza-atvaltasijuta16k.

i)

a p6nztlgyi. finanszirozdsi tranzakci6kon realiz61tarfolyamvesztes6g,

a birsagok, kedvezm6nyezett altai fizetett k6tb6rek 6s a polgari perrendtartasr61sz6161952
t6rv6ny 75. $ szerinti perk61ts6g,fiJggetlenill att61,hogy bir6sag altai megit616srekerolt-e.
k) hasznglteszk6z beszerz6se

j)

6villl

A felhivds 5.5. pontjaban fel nem sorolt k61ts6gekabban az esetben sem szimolhat6k el, amennyiben az illami
tamogatasi kateg6riakra vonatkoz6. jelen felhivisban taldlhat6 egy6b iranymutatasok lehet6v6 tenn6k.

5.9. Az allamitamogatasokra vonatkoz6 rendelkez6sek
Tamogatashalmoz6das
Azonos, vagy r6szben azonos azonosithat6 elszimolhat6 k61ts6gekeset6n illami tamogatas abban az esetben
halmozhat6 mas, helyi. regionalis, illamh6ztartisi vagy uni6s forrdsb61 szdrmaz6 611amitamogatassal, ha az

nem vezet a csoportmentess6gi rendeletekben. vagy az Eur6pai Bizottsag j6vahagy6 hatdrozatiban
meghatarozott legmagasabb tamogatasl intenzitgs t0116p6s6hez.
Allami tamogatas k016nb6z6azonosithat6 elszdmolhat6 k61ts6gekeset6n halmozhat6 mas. helyi. regionalis.
illamhdztartisi vagy uni6s forrdsb61szdrmaz6 illami tamogatassal.
Az egy projekthez ig6nybe vett 6sszes tamogatas - ftJggetlenulatt61,hogy annak finanszirozdsauni6s.
orszagos, regionalis vagy helyi forrdsb61 t6rt6nik - tamogatasi intenzitisa vagy 6sszege nem haladhatja meg
az iranyad6 uni6s illami t6mogatasi szabalyokbanmeghatarozotttamogatasi intenzitist vagy tamogatasi
ssz
6sszeget
A kockizatfinanszirozdsi tamogatas. az indu16 vdllalkoz6snak nyOjtott tamogat6s 6s a csek61y 6sszeg0

tamogatas, amennyiben azonosithat6 elszimolhat6 k61ts6gekkelnem rendelkezik. barmely egy6b.
azonosithat6 elszgmolhat6 k61ts6gekkelrendelkez6 illami tamogatassal halmozhat6. Az azonosithat6
elszgmolhat6 kolts6gekkel nem rendelkez6 tamogatas a csoportmentess6gi rendeletekben 6s az Eur6pai
Bizottsag j6vahagy6 hatdrozatdban meghatarozott legmagasabb teljes tamogatasi intenzitasig vagy tamogatasi
6sszegig barmilyen mas. azonosithat6 elszimolhat6 k61ts6gekkelnem rendelkez6 illami tamogatassal
halmozhat6.

5.9. 1. A felhivAs keret6ben nyOjtottegyes tamogatasi kateg6riakra vonatkoz6
egyediszabalyok
A csek61y 6sszega tamogatas kateg6ria alkalmaz6sa eset6n az aldbbl sz6veg alkalmazdsa k6telez6:
A csek61y 6sszeg0 tamogatasra vonatkoz6 r6szletes szabalyokat az EUMSZ 107. 6s 108. cikk6nek a csek61y
6sszeg0(de minimis) tamogatasokra va16alkalmazisgr61 sz616.2013. december 18-i1407/2013/EU bizottsagi
rendelet (HL L 352. 2013. 12.24. I .o), a 2014-2020 programozasi id6szakra render forr6sok felhasznd16sdra

vonatkoz6 uni6s versenyjogi 6rtelemben vett dllami tamogatasi szabalyokr61sz616255/2014. (X.lO.) Korm.
rendelet 100.$, valamintaz eur6pai uni6s versenyjogi6rtelembenvett illami tamogatasokkalkapcsolatos
eljarasr616s a region61ist6mogatasi t6rk6pr61sz61637/201 1 . (111.
22.) Korm. rendelet szabalyozza.

Az egy 6s ugyanazonvillalkozisnak min6stJ16
villalkozdsok r6sz6reaz 1407/2013/EUbizottsagirendelet
hatalya a16 tartoz6. Magyarorszagon odait61t csek61y 6sszeg0 tamogatas (ezen alcim vonatkozisiban

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

drufuvarozdst

ellenszolgaltat6s

fej6ben

v6gz6,

egy 6s ugyanazon

villalkozdsnak

min6st116

vdllalkozisok eset6n a 100 000 eur6nak megfele16forint6sszeget. figyelembe v6ve az 1407/2013/EU bizottsagi
rendelet 3. cikk (8) 6s (9) bekezd6s6t.

A tamogatas a csek61y 6sszeg0 k6zszolgaltatasitamogatassal a 360/2012/EU bizottsagi rendeletben
meghatarozott fels6 hatarig halmozhat6. A tamogatas mis csek61y 6sszeg0 tamogatasokr61 sz616
rendeleteknek megfele16en nyOjtott csek61y 6sszeg0 tamogatassal a fent meghatarozott fels6 hatarig
halmozhat6.
A tamogatas nem halmozhat6 azonos elszgmolhat6 k61ts6gek vagy azonos kockgzatfinansziroz6si c610
int6zked6s vonatkozisiban nyOjtott gllami tamogatassal, ha az igy halmozott 6sszeg meghaladna a
csoportmentess6gi rendeletekben vagy az Eur6pai Bizottsag j6vahagy6 hatdrozatgban meghatarozott
legmagasabb tamogatasi intenzitdst vagy 6sszeget.
A kedvezm6nyezettnek az 1407/2013/EU bizottsagirendelet 5. cikk (1) bekezd6se figyelembev6te16vel- az ott

meghatarozottfelt6telek teljesit6s6nek megallapitasaraalkalmas m6don - nyilatkoznia kell a r6sz6re a
tamogatas odait616s6nek 6v6ben 6s az azt mege16z6 k6t p6nz09yi 6vben nyOjtott csek61y 6sszeg0
tamogatasok tamogatastartalmar61.
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CSATOLAND6MELLEKLETEKLiSTAJA

6.1.1.A helyi tamogatasi k6relem elk6szit6se sorin csatoland6 mel16kletek
listaja
A helyi tamogatasi k6relem elk6szit6sekor a k6vetkez6 mel16kleteketsztlks6ges csatolni:

I .Tamogatasik6relemadatlap
2. Szakmai megalapoz6 dokumentum 6s mel16kletei
3. EgyattmOk6d6si szand6knyilatkozat (hazai 6s nemzetk6zi egyattmOk6d6st tamogat6 felhivis eset6n)

4. Arajanlatok
a) A nem k6zbeszerz6s k6teles k61ts6gt6telek aldtimaszt6sira

I darab arajanlat. vagy mOszaki

teri/mOszakileirgs
A nyilt kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 eszk6z6k eset6n az irisos ajanlatok

kivglthat6ak hivatalos arajanlatok bemutatdsdval (pl.: forgalmaz6 c6gek honlapja).
b) K6zbeszerz6shez kapcso16d6k61ts6geset6n egy indikativ arajanlat, vary 6pit6si tev6kenys6g
eset6ben tervez6i k61ts6gbecs16s.
c) Szem61yi jelleg0 riforditisok

megalapozasara a tamogatasi k6relemmel egyott benyOjtand6k

a tamogatasi k6relem benyOjtasat mege16z6 6vre vonatkoz6 b6rkartonok vagy egy nyilatkozat
az 6rintett id6szak szem61yijelleg0 riforditisainak 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 szilks6ges
csatolni:

Jelen felhivis 6.1.1. ponqaban e16irtdokumentumok

Felhivjuk figyelm6t, hogy a felsorolt mel16kleteketa helyi tamogatasi k6relem elk6szit6sekor kell csatolnil A
t6mogatast ig6ny16 adatait tartalmaz6 /Vyl/afkozaf c. dokumentum p61danyat pedig a tamogatasi k6relem IHhoz t6rt6n6 benyOjtasa. v6glegesit6se 6s lezdrgsa utdn az elektronikus kit61t6 program fogja generalni, igy az
a helyi tamogatasi k6relem csatoland6 mel16kleteik6z6tt nem kerillt felsoroldsra. A Nyilatkozat a16irdsdt 6s
elkOld6s6t.tovibbi tamogatasi k6relmek benyOjtasanak 6s elbirdlisinak folyamatat az AOHF tartalmazza.
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6.2. A tamogat6i okirathoz csatoland6 mel16kleteklistaja
Felhivjuk figyelm6t. hogy a felsorolt mel16kleteket a tamogat6i okirat megk6t6se sordn csatolnisziJks6ges:
1. a kedvezm6nyezett nev6ben algir6 szem61y vagy szem61yek - a k61ts6gvet6si szerv. a helyi
Onkormanyzat, a kisebbs6gi 6nkormanyzat. az egyhazi jogs szem61y. a fels6oktatisi int6zm6ny. a
k6zalapitvany 6s az illam kizar61agostulajdonaban 16v6 gazdasagi tarsasag kiv6te16vel - p6nzUgyi
int6zm6ny altai igazolt, tlgyv6d altai ellenjegyzett vagy kozjegyz6 altai hitelesitett aliir6s mint6jat,
2. a kedvezm6nyezett - a k61ts6gvet6si szerv. a helyi 6nkormanyzat, a nemzetis6gi 6nkorm6nyzat. az
egyh6zi jogiszem61y, a fels6oktatgsi int6zm6ny, a k6zalapitvany 6s az dllam kizar61agostulajdonaban

3.

16v6gazdasagi tarsasag kiv6te16vel- alapft6 (16tesit6)okiratdt vagy jogszabalyban meghatarozott
nyilvantartasbav6te16tigazo16okiratit
Nyilatkozat finanszirozdsi m6d vilasztdsdr61.

6.3. Az elsa kifizet6si k6relemhez csatoland6 mel16kleteklist6ja
Jelen Felhivis szempontjab61nem relevdns.

7

TOVABBiiNFORMAci6K

T6j6koztatjuk a tisztelt tamogatast ig6ny16t.hogy a helyi tamogatasi k6relmek elbirilgsa sorin a tamogatast
ig6ny16velkapcsolatos, a k6zhiteles adatbdzisokban e16rhet6adatok vagy azok egy r6sze az eljarasi rendelet
hatalya ali tartoz6 szervezetek altai felhaszng16srakeriJlnek.
A term6szetes szem61yekneka szem61yes adatok keze16setekintet6ben tdrt6n6 v6delm6r61 6s az ilyen
adatok szabad aramlasar61,valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kivUlhelyez6s6r61 sz616 2016. aprilis
27-i(EU) 2016/679 eur6pai parlamenti 6s tanicsi rendelet (altalanos adatv6delmi rendelet - GDPR)
e16irisaib61 fakad6 k6telezetts6gek
A tamogatasi k6relem benyOjtasanakc61ja, hogy a tamogatast ig6ny16- sikeres elbirdlis 6s tamogat6 tartalm0

tamogatasi d6nt6s eset6n - a tervezett projekt megva16sitasaratamogatasi szerz6d6st k6ss6n/ Tamogat6
tamogat6iokiratot illitson ki. A t6mogatasik6relem feldolgozasahoz szilks6ges. hogy a Tamogat6 a tamogatast
ig6ny16projekt-adatlapon 6s annak mel16kleteibenfelttlntetett szem61yesadatait - a palyazat.gov.hu honlapon
e16rhet6 Adatv6delmi nyilatkozatban

szerep16 adatkeze16si c61ok szerint - kezelje.13

A tamogatast ig6ny16fele16saz6rt, hogy - az 61ta16nosadatv6delmi rendelet e16irisainak megfele16en-- a
projekt adatlapon 6s annak mel16kleteibenfelttlntetett tovdbbi 6rintettek (a tamogatast ig6ny166s esetleges
konzorciumi partnereinek, szallit6inak. tulajdonosainak nev6ben 6s 6rdek6ben eljar6 m6s szemdlyek. valamint

a projekt v6gs6 kedvezm6nyezettjei)
szem61yesadatainak a tamogatastig6ny16iltali keze16se6s a
fejleszt6spolitikaiint6zm6nyrendszerszimira t6rt6n6 rendelkez6srebocsitdsa megfele16jogalappal 6s az
6rintettek megfele16taj6koztatasat k6vet6en t6rt6nik. Az adatkeze16sjogalapjat jogszabalyi felhatalmazas, az
6rintettre vonatkoz6 szerz6d6ses k6telezetts6g, vagy az 6rintett e16zetes,egy6rtelm0. megfele16taj6koztatason
alapu16, 6nk6ntes 6s hatdrozott hozz6j6rulasa k6pezheti. amelyben f61re6rthetetlen hozzajarulasat adja a ri
vonatkoz6 szem61yesadatok meghatarozott c61b616s k6rben t6rt6n6 keze16s6hez.Az 6rintettekt61szem61yes
adatai keze16s6hez61ta16nos
jelleggel hozzajarulas nem k6rhet6.Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint

a tamogatast ig6ny16n61
a Tamogat6 helyszini szem16tfolytat le, a fentlek dokumentaltsaga megvizsgalasra
kertllhet. Ha az adatkeze16s jogszerOs6g6vel kapcsolatban a d6nt6s-e16k6szit6si folyamat barmely
szakasz6ban k6ts6g merol fel, Ogy a Tamogat6 szdmira a relevins dokumentumokat be kell nyOjtani.
A Kedvezm6nyezettnek a projekt megva16sitasiszakasziban is meg kell felelnie a fentl e16irdsoknak
A helyi akci6csoport fenntarUa a jogot. hogy jelen felhiv6st a jogszabalyi k6rnyezet alakulisgnak megfele16en
indokolt esetben m6dositsa, illetve jogszabalyban meghatarozott esetben felfiJggessze. vagy lezarla. amelyr61
az iranyit6 hat6sag indokldssal elldtott k6zlem6nyt tesz k6zz6 a www.bicske-clld.hu oldalon

13Az adatkeze16sjogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (altalanos adatv6delmi rendelet) 6. cikk (1) bekezd6s b) pontja
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A Pann6nia Szive - Bicske Helyi K6z6ss6g akci6csoportfenntartja a jogot. hogy jelen helyi felhivdst a
Jogszabalyi kornyezet alakulisinak

megfele16en indokolt esetben

m6dositsa, illetve jogszabalyban

meghatarozottesetben felft)ggessze,vagy lezarja. amelyr61Pann6nia Szive - Bicske Helyi K6z6ss6g
akci6csoport indokldssal ellitott k6zlem6nyt tesz k6zz6 a www.bicske-clad.hu oldalon.

Felhivjuk a tisztelt tamogatast ig6ny16kfigyelm6t, hogy az AUHF a www.bicske-clld.huhonlapon taldlhat6 6s
gltaldnos taj6koztat6st nyOjt az alibbiakr61:

1. Az [Jtmutat6c61ja,hata]ya
2. Kizir6 okoklistaja
3. A tamogatasik6relmekbenyOjtasanak
6s elbirilisinak m6dja
1.1 A helyi tamogatasi k6relmek benyOjtasanak 6s elbirdldsdnak m6dja - helyi kivilaszt6s
1.2 A t6mogatasl k6relmek benyajtasanak 6s elbir61isgnak m6dja - v6gs6 ellen6rz6s
4. T6j6koztatas kifogas benyOjtasanak lehet6s6g6r61
5. T6j6koztat6 a tamogat6i okirat megk6t6s6r61

6. A biztosit6knyOjtasi k6telezetts6gre vonatkoz6 taj6koztat6
7. A fejleszt6ssel 6rintett ingatlanra vonatkoz6 felt6telek
8. Taj6koztatas a projektek megva16sitasar61, finansziroza$gfQ1, 6$:el.6rehaladasanak k6vet6s6r61

9. A k6zbeszerz6si k6telezetts6gre vonatkoz6 taj6koztat6 ;''pJ"f
10. Taj6koztatasra 6s nyilvanossagra vonatkoz6 k6tele2etts6gek
11. A felhivassal. a projektkivalaszt6si eljar6ssal 6s a pr6jektmbgta16sitas$alkapcsdlatos legfontosabb

jogszabalyok

\-.. '' (.ai'..l?.\'
'') }\ . \ .,,,

12. A k6rnyezetv6delmi. es61yegyen16s6gi6s a n6k 6s f6rfiak egyen16s6g6tbiztosit6 k6vetelm6nyek

K6rjiik, hogy a tamogatasik6relmet az 0tmutat6k figyelembev6te16vel k6szits6k ell
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8 AFELHIVAS SZAKMAIMELLEKLETEI
a)

b)

A felhivishoz kapcso16d6m6dszertaniOtmutat6k
.
helyi tamogat6si k6relem adatlap kit61t6si 0tmutat6
e
megalapoz6 tanulmany m6dszertani 0tmutat6
B k61ts6g-haszonelemz6s 0tmutat6
Csatoland6 mel16kletek

.

Tamogat6iokiratsablon
Kommunikdci6s csomagok keret6ben elsz6molhat6 k61ts6gekfels6 korlitai

Bicske. 2021. 01. 25
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Bilintlstvinn6

a Pann6nia Szive - Bicske Helyi K6z6ss6g
eln6ke
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