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A helyi
felhivis
came: Kulturdlis t6r 6s online k6z6ss6g - Virtudfis k6z6ss6gi derek (online
k6z6ss6gek) 16trehoz6sa,fejleszt6se 6s innovativ kultur61is szolg61tat6sokkialakit6sa, bevezet6se

A helyi felhivis k6dszima:

TOP-7.1.1-16-H-106-5

Mag'arorsz6g Kormanyanak fe\hiv6sa a Bicskei Helyi K6zass6gi Fejleszt6siStrat6gia ,,Virtudlis k6z6ss6gi derek
(online k6z6ss6gek) 16trehozasa, fejleszt6se 6s innovatfv kulturdlis szolg61tatasok kiatakitasa, bevezet6se
int6zked6s6ben, a telepti16s, 6s telepoi6sr6szek, k6z6ss6gi kezdem6nyez6- 6s cselekv6k6pess6g6nek a TOP
ESZA beruh6z6saihoz.

illetve egy6b infrastruktur61is 6s eszk6zfejleszt6si

beavatkozisokhoz

kapcso16d6

fejleszt6s megva16sitasa 6rdek6ben Bicske viros 6nkormanyzata 6s k61ts6gvet6si szervek, k6zmOve16d6si
6s kulturifis int6zm6nyek valamint Bicske terolet6n sz6khellyel vagy telephellyel rendelkez6 , civil szervezetek.

egyhazaklr6sz6re.
A Kormany a Partners6gi Megallapodasban c61ultOzte kia t6rsadalmiegyOttmOk6d6s er6sit6s6t 6s a
szeg6nys6g . valamint hatranyos megkt116nb6ztet6selleniktlzdelmetla lokdlis k6z6ss6gek meger6sit6s6t 6s
kUzdelem az izo16ci66s 6rdektelens6g ellen a k6z6ss6gbe von6s, az 0j k6z6ss6gek 16trehozasa.a tdrsadalmi
6sszetart6 er6 6s a kreativ aktivit6s-n6ve16seszk6zeivel
A c61ok e16r6s6ta Kormany Bicske tertllet6n sz6khellyel vagy telephellyel rendelkez6 k6zmOve16d6si6s
kultur61isint6zm6nyek. 6nkormanyzatok 6s k61ts6gvet6si szerveik, civil szervezetek 6s az egyhazak
egyiJttmOk6d6s6veltervezi megva16sitanijelen Felhivgsban foglalt felt6telek ment6n

Az egytJttmOk6d6skeret6ben a Kormany vallalja, hogy
a helyi felhivis felt6teleinek megfele16 projekteket a projektre meg rt61tm/n/mum 500. 000,- max/mum
4.000.000 Ff k6z6tti vissza nem t6ritend6 tamogatasban r6szesitia rendelkez6sre a116forrds erej6igt

a tamogatasi e161eggel kapcsolatos felt6teleknek megfele16 tamogatott projekteknek a megit61t
tamogatas elszdmolhat6 k61ts6geilegfeljebb 700 %-dnak megfe/e/6, maximum 4 m////6 Ff 6sszeg0
tamogatasie161eget biztositl

' Helyi tamogatasi k6relmet azok a szervezetek nyOjthatnak be, amelyek marad6ktalanulmegfelelnek a helyi felhfv6s jogosultsag
felt6telelnek. K6rjuk a helyi tamogatasi k6relem benyOjtasae16tttanulmanyozza a r6szletesjogosultsagi felt6teleket a 4.' fqezetbenl

BCPeKTeTfSAJ6v6BE

A tamogatasi k6relmet benyOjt6szervezetek az egytlttmOk6d6s keret6ben v611aljak2,
hogy:
projekqOk megva16sitasaval hozzajarulnak a L//du6//s kdzOss6g/ derek (on//ne kdzdss6gek) /6frehoz6sa

fejleszt6se 6s innovativ kulturilis szolgaltatasok kialakitasa, bevezet6se c6\\arxake\6r6s6hez.
a kapott tamogatason feltJ16ner6b61finanszirozzdk a projektet.

2 A tamogatasi k6relem benyOjtasara 6s megva16sitasaraszgmos egy6b felt6tel vonatkozhat. K6rjiik. tanulmanyozza at ezeket a Felhivgs
tovabbifejezeteiben!
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A felhivds szakmai mel16kletei

A helyi felhivis elvilaszthatatlan r6sze a TOP CLLD Altalinos lJtmutat6 a Helyi Felhivisokhoz c
dokumentum (a tovibbiakban: AtIHF), amelynek hatalyos verzi6ja megtalalhat6 a Pann6nia Szive Bicske Helyi Kdz6ss6g honlapjan . (www.bicske-clad.hu)
A helyi felhivas, az AUHF, a P6nztigyi Elszimolisi Utmutat6 6s kapcso16d6mel16kletei(p6nztigyi
6sszesit6k),a szakmai mel16kletek6s a helyi tamogatasi k6relemadatlap egyOttesentartalmazzik a
helyi tamogatasik6relem elk6szit6s6hezsziiks6ges 6sszes felt6telt.
Amennyiben jelen helyifelhivasban foglaltak valamely fejezet tekintet6ben elt6rnek az AljHF-ban vary
a P6nziigyi Elszimolisi
Utmutat6ban megfogalmazott iltalinos
e16irasokt61, akkor a jelen
dokumentumban szabalyozottak az iranyad6k.
Felhivjuk a tisztelt tamogatast ig6ny16kfigyelm6t. holy az AOHF 6s a P6nztlgyi Elsz6mo16si0tmutat6 eset6n
az iranyrt6 hat6sag, a helyi felhivas. a helyi tamogatasi k6relem adatlap. tov6bb6 ezek dokumentumai eset6n
a HACS a viltoztat6s jogat fenntartja. ez6rt k6rjok, hogy k6vess6k figyelemmel a Pann6n/a Sz/ve - B/cake He/y/
KOzdss6g(www.6/cske-c//d.hu9honlapjan megjelen6 k6zlem6nyeketl

l

ATERVEZETTFEJLESZTESEK HATTERE

1.1. A felhivis indokoltsaga6s c61ja
A felhivgs a Terolet-6s Telepu16sfejleszt6si
Operativ Program7. prioritas6hozkapcso16dik.
amelynekatfog6
c61jakis6rleti jellege. integralt 6s programalap0 fejleszt6sek megva16sfnsa v6rosi szinten a helyi k6z6ss6gek
r6szv6te16nek 6s tudatossaganak fokozasa. a helyi tdrsadalmak megOjitasa. valamint a helyi 6s k6z6ss6gi

alap0 gazdasag fejleszt6se 6rdek6ben e c61 e16r6s6neka TOP 7. prioritashoz kapcso16d6eszk6ze a Helyi
K6z6ss6giFejleszt6si

Strat6gia(HKFS) megva16sitasa

A Strat6gia atfog6 c61jaa ..MIENKITT A TEAR"-K6z6ss6gi kulturdlis szolgaltatasokfejleszt6se Bicsk6n,
t6bbfunkci6s szabadid6s helyszinek. innovativ kulturilis szolgaltatasok 6s helyi identitdsra 6pit6 aktiv
k6z6ss6gek kialakitdsa 6s fejleszt6se Bicsk6n.

A cselekv6sitervben meghatarozott5. int6zked6sa ,,Kulturalist6r 6s online k6z6ss6g- Virtuglis koz6ss6gi
terek (online k6z6ss6gek) 16trehozasa,fejleszt6se 6s innovativ kulturilis szolgaltatasok kialakitasa.

bevezet6se"
Az int6zked6sszorosankapcso16dik
a 1., 2 6s az 3. strat6giaic61hoz( 1. Kulturdlist6r 6s
szolgaltatas - T6bbfunkci6s k6z6ss6gi terek fejleszt6se kulturilis szolgaltatasok kialakitdsival 6s a 2.
Kulturdlis aktivit6s 6s k6z6ss6gi gazdalkodas - K6z6ss6gek tematikus kulturilis programjainak tamogatasa 6s
a k6z6ss6gigazdalkodas fejleszt6se, 3. Hagyomany 6s identitis - Helyi 6s nemzetis6gi6rt6kekre, 6r6ks6gekre,
hagyomanyokra 6pi116fejleszt6sek 6s programok megva16sitasa). A CLLD program 1 . beavatkozdsi tertJlete 6s
egy6b tamogatasokr6v6n Ojonnankialakitott 6s megOjitottvirosi kultur61isk6z6ss6gitereken belill online
kulturilis k6z6ss6gek 16trehozasara,fenntartisira 6s fejleszt6s6re iranyu16tev6kenys6gekl kulturilis terek 6s
programok, valamint k6z6ss6gi szolgaltat6sokonline e16rhet6s6g6nek
javitasara iranyu16tev6kenys6gek
digitalis tartalomfejleszt6ssel. informatikai fejleszt6ssel. webes feltJletek 16trehozdsdval6s tovabbfejleszt6s6vel.
Bicsk6n is jellemz6. hogy a helyi k6z6ss6g fragmentalt. egyes t6rsadalmi csoportok ter01etileg6s tdrsadalmi
szempontb61 is szegregaltak, k6z6ss6geik izoldltak. lgy a k6z6ss6gi bevonds 6s az 6rdek16d6s fenntartgsa
kulturdlis 6s egy6b teriJleten is hosszabb ideje fenni116 neh6zs6gek forrasa. mivel jelent6sebb er6forrasokat, a
megsz61itaseszk6zeinek sz61esebb k6r6t. a megszokott61 elt6r6 megoldasokat is ig6ny16folyamatos feladat.
Hianyoznak azok a j61 mOk6d6. az interakci6 lehet6s6g6t a lak6helyhez a lehet61eg legk6zelebb biztosit6
kis16pt6k0infrastruktOrdk6s alkalmak. ahol a k6z6ss6gi diet kt116nb6z6generaci6j0. lak6hely0. etnikum0,
61ethelyzet0 stb. szerep16i kapcsolatba 16phetnek egym6ssal. Az egymassal 6s a lok61is k6z6ss6gekkel va16

kapcsolatok ugyanakkorjavithat6k. igy a tdrsadalmi 6s p6nzilgyifenntarthat6sag is n6velhet6. de ehhez olyan
tev6kenys6gek fejleszt6s6re van sziJks6g.amelyek k6pesek integrativ. egymassal is kommunikd16k6z6ss69ek

16trehozasara.az atomizdlt tirsadalom 0jraegyesit6s6re. a ki- 6s lemarad6 csoportok (pl. szegregatumok
lakossaga, ktJltertlleteken616k, hatranyos helyzetOek) bevondsira a vdros k6z6ss6gi kultur61is61et6be.
Jelen felhivds keret6ben kizar61agolyan tamogatasi k6relmek tamogathat6ak. amelyek megfelelnek a fenti
c61kitOz6snek

1.2

A rendelkez6srea116
forris

A felhivds meghirdet6sekor a tamogatasra rendelkez6sre a116tervezett keret6sszeg 1 1 milli6 Ft
Jelen felhivds forrgsit az Eur6pai Szociilis Alap (ESZA) 6s Magyarorszag k61ts6gvet6se

tirsfinanszirozisban biztositja.
A tamogatott tamogatasi k6relmek vdrhat6 szgma: 3 db

6

1.3

A tamogatashittere

Jelen felhiv6st a Batthyany K6zm6r HelyiK6z6ss6giFejleszt6si Strat6gia keret6ben a Pann6nia Szive Bicske Helyi K6z6ss6g hirdeti meg a TOP 7.1.1-16-2017-00106 sz6m0, a HACS 6s a RFP IH k6z6tt 16trej6tt

EgyottmOk6d6siMeg611apodas
alapjan

2

OGYTELszoLGALATOK ELERHET6SEGE

Ha tovdbbi informgci6kra van szilks6ge. forduljon bizalommal a Pann6nia Szive -- Bicske Helyi K6z6ss6g helyi
akci6csoport Ugyf61szolgalathoza +36-20-518-9385 telefonszamon. ahoy h6tf6t61p6ntekig 8-14 6r6ig fogadj6k
hivdsit. H6tf6n 6s p6nteken 8-12, szerddn 13-17 6ra k6z6tt szem61yesegyeztet6sre is van lehet6s6g.

K6rjok, k6vesse figyelemmela felhiv6ssal kapcsolatos kozlem6nyeketa Pann6nia Szive - Bicske Helyi
K6z6ss6g (www.bicske-clld.hu)honlapjan, ahoy a HACS tlgyf61szolgalatelektronikus e16rhet6s6geitis
megta161hatja I

3

A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVARASOK

K6rjok, hogy a tamogatasik6relem 6sszeillrtdsa sarin vegye figyelembe, hogy a projekteknekmeg kel
felelnitJkkiJ16n6sena k6vetkez6knek:

3.1

A projekt keret6ben megva16sitand6tev6kenys6gek

3.1.1. 6ni116an tamogathat6 tev6kenys6gek
A felhivis keret6ben az alibbi tev6kenys6gek tamogathat6ak 6nd116an

a) Online kulturdlis k6z6ss6gek 16trehozasara, fenntart6sdra 6s

fejleszt6s6re

iranyu16

tev6kenys6gekl
b) Kulturdlis terek 6s programok, valamint k6z6ss6gi szolgaltat6sok online e16rhet6s6g6nek javitasara
iranyu16tev6kenys6gek digitalis tartalomfejleszt6sselt
c) Kulturalis. helyi term6kekhez vagy helyi k6z6ss6gi szolgaltatasokhoz kapcso16d6tartalm0 elektronikus
adatb6zisok fejleszt6se. kereshet6s6g6nek javitasa 6s megosztasal

d) K6z6ss6gi szolgaltatasok foglalasi rendszer6nek kialakitdsa 6s va16sbevezet6se szimitistechnikai
er6forras-megosztasi projektek kialakitisa3 kulturdlis vagy k6z6ss6giszolgaltatasi ter01etenl
e) Kulturdlis javak vagy k6z6ss6gi szolgaltatasok 16trehoz6s6rairanyu16tdrsadalmi fele16ss6gvallalasi6s

f)

k6z6ss6gifinanszirozasi
projektekonlinetartalmainakfejleszt6se
'
Ingyenes online k6pz6si rendszerek tartalomfejleszt6seonline keretrendszer6nekkialakit6sa 6s
tovabbfejleszt6se;

g) Egy6b innovativ 6s virtudlis kulturilis szolgaltatasoks kialakitdsa 6s bevezet6sel

3.1.2. Oni116annem tamogathat6 tev6kenys6gek
A felhivds keret6ben az a16bbitev6kenys6gek 6nd116annem tamogathat6ak
a) Infokommunik6ci6s akadalymentesit6s
b) Informatikai fejleszt6ssel6. webes feltlletek 16trehozisdval 6s tovabbfejleszt6s6vel, web 2.0
eszk6z6k alkalmazas6vall

c) K6z6ss6gi szolgaltatast nyOjt6 mobil applikaci6k. szoftverek fejleszt6se
d) Taj6koztatas 6s nyilvanossag biztositdsa
e) Projekte16k6szit6s

3 Olyan fejleszt6sek. amelyek meg16v6vagy Ojonnan Ozembe helyezett hardverek 6s szoftverek kapacitasat. teljesitm6ny6t. k6pess6g6t
adatait hg16zatbaszervezi. megosztja. e16rhet6v6teszi felhasznalasra. hasznositasra. osztott munkav69z6sre masok. mds szervezetek
k6z6ss69ek szimira

is

4 digitalis 6s online tartalomfejleszt6s olyan projektekhez. amelyeknek a c61ja egyes szervezetek tirsadalmi fele16ss6gvallalasanak
keret6ben (CRS) vagy k6z6ss6gi finanszlrozisi m6dszerrel (crowdfunding) szolgaltatas-megosztas. kdz6ss6gt szolgaltatas kialakitdsa
nagy kulturilis tartalom 16trehozasa.fejleszt6se
5 kreativ 6tletre 6ptj160jszerll kulturilis szolgaltatasok 16trehozasa.fejleszt6se a virtuilis t6rben (pl. adatok vizualizaci6jat virtuilis va16sag

fejleszt6set multimedia-k6nyvtarkialakitasa; helyi kiadvanyok. f6nyk6pek. k6peslapok. t6rk6pek. dokumentumok. adatbAzisok stb.
digitalizalasa 6s online e16rhet6v6t6tele; virtuilis kiillitgs 16trehozasa.virtudlis helyi kulturAlis szolgaltatas-szerfez6si portal kialakitasa.
stb.)
6 az informgci6 keze16s6hezkapcso16d6fejleszt6sek. azaz az informgci6 megszerzdsehez, gyOjt6s6hez. feldolgozasahoz. tarolasahoz.

sokszorositisghoz 6s tovibbitisghoz kapcso16d6fejleszt6sek. Ez lehet akgr IKT eszk6z- vagy szoftverfejleszt6s. rendszer-. honlap-,
adatbazis-. szgmitgstechnika fejleszt6s vary programozas.

8

3.2. A tamogathat6 tev6kenys6gek allamitamogatasi szempont0 besoroldsa
A felhivgs keret6ben tamogathat6 tev6kenys6gek a 2014-2020 programozasi id6szakra render forrdsok
felhaszndldsira vonatkoz6 uni6s versenyjogi 6rtelemben vett 611amitamogatasi szabalyokr61sz616 255/2014
(X. 10.) Korm. rendelet alapjan k6z6ss6gi versenyjogi szempontb61az aldbbi jogcimeken. a k6vetkez6
tamogatasi kateg6riakra vonatkoz6 e16irdsok alapjan va16sithat6k meg:
Tamogathat6 tev6kenys6g

Tamogatasjogcime

A 3.1 .1 pont szerinti 6n6116an
tamogathat6 tev6kenys6gek

255/2014.(X. 10.)Korm.rendelet 4

A 3.1.2 pont szerinti 6n6116an

a
$ 15. helyi k6z6ss6gszervez6s
hely
fejleszt6si
strat6giahoz

nem

tamogathat6

tev6kenys6gek

Tamogatasi kateg6ria
csek61y6sszeg0 tamogatas

igazodik a f6tev6kenys6g
tamogatasi kateg6ri6jahoz

kapcso16dva

projekte16k6szit6s

csek61y6sszeg0 tamogatas

A t6b16zatbannem szerep16tovdbbi tamogathat6 tev6kenys6gekre a felhiv6s keret6ben nyOjtotttamogatas
nem min6sol az Eur6paiUni6 mOk6d6s6r61sz616szerz6d6s (a tovibbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezd6s
szerinti gllami t6mogat6snak.

3.3. Nem tamogathat6 tev6kenys6gek
A felhivds keret6ben a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatarozott tev6kenys6geken t01men6en m6s tev6kenys6g
nem t6mogathat6. k016n6stekintettel az aldbbi tev6kenys6gekre:
a)

TOP a16bbikonstrukci6i keret6ben t6mogatast 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
TOPS.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)
d)

egyes 6gazati operativ programok altai a k6z6ss6g 6s kultOra.valamint a turisztika tertJlet6n tamogatott
fejleszt6sek;
szallashelyfejleszt6st
kultur61is 6r6ks6g kizar61ag allagmeg6vast c61z6 megOjitasat

e)

vallasihelyszin megOjitasa kizar61agval16sic610 hasznositgsra

D

lak6sc61ra szolga16 lak66poletek megOjitasa

g)

helyi k6z6ss6g szimdra nem e16rhet6infrastruktOra fejleszt6set

olyan ingatlanok fejleszt6se vagy programok, amelyek a strat6giaban megje161tc61csoportokszdm6ra
nem latogathat6ak vagy csak egyes csoportok szimdra hozzaf6rhet6kl
k6zszf6ra funkci6kat ellgt6 6ptllet 6pit6se, funkci6jaban t6rt6n6 fe10jitasa, korszerOsrt6sel

h)

i)

k)

oktatdsi int6zm6ny funkci6jban t6rt6n6 fejleszt6set
szocidlis szolgaltatas fejleszt6se;

1)

eg6szs6gagyi szolgaltatas fejleszt6se;

m)

term6f61dvasarlasl

n)

rendezv6ny eset6n nem vehet6 ig6nybe tamogatas
kizar61agegy adott gazdasagitarsasag 6rdekeinek 6s term6keinek bemutatdsdt c61z6(term6kbemutat6)
kiv6telt k6pez a helyi term6kek n6pszerOsit6s6t szolga16rendezv6ny, valamint

j)

ii

politikaic610rendezv6nyekre

3.4. A projekt mOszaki,szakmai tartalm6val 6s a megva16sitassal
kapcsolatos elvirisok

3.4.1. MOszaki, szakmaitartalommal kapcsolatos elvirisok
3.4.1.IMOszaki 6s szakmai elvirisok
A projekt mOszaki, szakmai tartalminak meghatarozasahoz az a16bbielvdrdsok figyelembe v6tele szOks6ges
a.

A fejleszt6si sordn min. 1 6ni116an tamogathat6

tev6kenys6get

kell megva16sitani.

b

A vdrosi ig6nyekhez igazod6 tartalom fejleszt6s biztositdsa

c.

A megva16sitand6fejleszt6sek egyen16hozzdf6r6se 6s fenntarthat6s6ga.

d

Meg16v6szerverek/szerver h616zatokb6vit6se olyan m6rt6kig. hogy a fejlesztett tarhelyen kezelt kulturilis
adatb6zist z6kken6mentesen lehessen kezelni 6s esetleges b6vit6st is elbirjon a j6v6ben.

e

Internet hozz6f6r6sekki6pit6se kdbel mentes techno16giaval(wife)va16suljonmeg. melyet az adott
k6z6ss6git6r minden helys6g6b616s k6zvetlen kOls6 k6rnyezet6b61is el lehet 6rni

f.

A tartalom tarhely felhasznd16bardt m6don tudjon tJzemelni,oly m6don, hogy a tartalom6rt fele16s
szervezetek is b6rmikor tudjak az adatokat frissiteni. A tarhely kialakitds6t oly m6don kell megva16sitani.
hogy azt bdrmikor ig6ny szerint lehessen v61toztatni6s fenntartani. A tarhely e16r6s6taz Interneten (web

oldal) kell biztositania megfele16adatv6delemmel.
g.

Internet hozzaf6rhet6s6g6nek n6ve16se6s mindennapi alkalmazdsdnak elterjeszt6se

Felhivjuk a figyelmet, hogy a mOszaki, szakmai tartalom cs6kken6se eset6n - a cs6kken6s m6rt6k6t61
ftlggetlenill - az elszgmolhat6 k61ts6g6s a tamogatas 6sszege aranyosan cs6kkent6sre kertll az 6rintett
tulajdonsagt61vagy k6pess6gt61va16 elmaradds aranyabanl

3.4. 1.2. Es61yegyen16s6g6s k6rnyezetv6delmi szempontok 6rv6nyesit6s6vel
kapcsolatos elvirAsok
.A horizont61isc61megva16sitasa,valamint a megva16sftis eredm6nyess6g6nek nyomon k6vet6se 6rdek6ben
v6gzett tev6kenys6g k6vetkezt6benfelmertllt k61ts6gelszdmolhat6.A kiemelt c61ok6s a k6rnyezetv6delmi,
es61yegyen16s6gi6sa n6k 6s f6rfiak egyen16s6g6tbiztosit6 k6vetelm6nyek r6szletes ismertet6se megtalalhat6
az A(JHF 12. fejezet6ben.
A projekt tervez6se 6s megva16sitasa sor6n k6rjok. vegye figyelembe. hogy a projektben 16trehozott

eredm6nyeknek meg kell felelnitlk az algbbi elvdrgsoknak is
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Az eur6paiuni6s forr6sb61tamogatottprojektek kedvezm6nyezetge
k6telesa projektrevonatkoz6
k6rnyezetv6delmi6s es61yegyen16s6gi
jogszabalyokat betartani.a projekt altai 6rintett terilleten a
v6dett term6szeti 6s kultur61is6rt6keket meg6rizni. a fenn6116
vagy a beruhgzis sordn keletkezett
k6rnyezeti kaR 6s az es61yegyen16s6g szempontjab61 jogszab61yba tltk6z6 nem-megfele16s6get

legk6s6bb a projekt megva16sit6sasor6n megszontetni
A fejleszt6shez kapcso16d6nyilvanos esem6nyeken. kommunikaci6jaban6s viselked6s6ben a
tamogatast ig6ny16es61ytudatossagotfejez ki: nem k6zvetit szegregaci6t. cs6kkentia csoportokra
vonatkoz6 meg16v6 e16it61eteket
Az infokommunik6ci6s akadalymentesit6s minden beruh6z6s eset6n k6telez6

Ha a tamogat6st ig6ny16 telept116si6nkormanyzat, az ig6ny16nekigazolnia kell a
helyi es61yegyen16s6gi program meg16t6t az egyen16 bdnism6dr61 6s az es61yegyen16s6g
e16mozditds6r61sz6162003. 6vi CXXV. t6rv6ny 31 . $ (6) bekezd6s6nek megfele16en
Ha a tamogatast ig6ny166tven f6n61t6bb szem61yt foglalkoztat6 k61ts6gvet6siszerv. vagy t6bbs6gi
allamitulajdonban alla jogi szem61y. az ig6ny16nek igazolnia kellaz es61yegyen16s6gitervmeg16t6t
az egyen16bgndsm6dr616s az es61yegyen16s6ge16mozditdsdr61sz6162003. 6vi CXXV. t6rv6ny 63
5-nak megfele16en

3.4.1.3.Egy6belvdrisok
A 300 millie Ft teljes elszimolhat6 k61ts6g alatti projektek eset6n nem k6telez6 a k61ts6g-haszon elemz6s
elv6gz6se, elegend6 a projekt p6nztlgyi fenntarthat6sag6nak bemutatgsa a megalapoz6 dokumentumban.

3.4.2. M6rf61dk6vek tervez6s6vel kapcsolatos elvirisok
A projekt megva16sitasa sordn legalabb I m6rf61dk6vet szOks6ges tervezni. legfeljebb 6 m6rf61dk6tervezhet6
Az utols6 m6rf61dk6vet a projekt fizikaibefejez6s6nek virhat6 id6pontjara szoks6ges megtervezni
Egyszeri elszdmolds eset6n egyetlen. a projekt fizikai befejez6s6hez kapcso16d6 m6rf61dk6 tervez6se
szOks6ges. Egyszeri elszgmo16s eset6ben (I m6rf61dk6) nem ig6nyelhet6 e161eg.

Az egyes m6rf61dk6vekkel kapcsolatos elv6r6sok a k6vetkez6k:

1. Projekte16k6szit6se
A megva16sitasels6 m6rf61dk6vea projekt e16k6szit6sidokumentici6 teljes k6r0 teljesit6se, amely ig6ny szerint
t6bb m6rf61dk6re bonthat6. Az e16k6szit6sidokumentdci6 tartalma pl

a) r6szletesszakmaimegalapoz6
tanulmanyelk6szit6se
2. Megva16sitas
BenyOjtand6dokumentumok: irisos beszamo16,fot6dokument6ci6, teljesit6s igazolasok. egy6b relevgns

dokumentumok(jelen16ti
iv, stb.)
3. Projektzaras
A teljes projekt fizikai befejez6s6t is szOks6ges 6n6116m6rf61dk6k6nt betervezni
BenyOjtand6 dokumentumok: projekt tev6kenys6g irisos 6sszefogla16, fot6dokumentaci6. teljesit6s igazolasok

egy6b projektzarast igazo16dokumentumok (pl. kifizet6st igazo16bankkivonatok, stb)
Az egyes m6rf61dk6vekk6z6tti id6 nem haladhatja meg a 6 h6napot.
A kedvezm6nyezett a tamogat6iokiratban foglalt 0temez6s szerinti m6rf61dk6veke16r6s6tk6vet6 tizen6t napon

beliJI k6teles id6k6zi kifizet6si ig6ny16sbenbeszimolnia

projekt keret6ben felmertllt 6s elszimolni kiv6nt

k61ts6gekr61,a projekt p6nz09yi e16rehalad6sar61.valamint a kifizet6si ig6ny16sr6szek6nt benyOjtott szakmai
beszimo16 keret6ben a mOszaki-szakmai e16rehaladisinak
valamint hat6konysagar61

bemutat6s6val a projekt eredm6nyess6g6r61
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3.4.3. A projekt szakmai megva16sitasasorin a k6zbeszerz6si
k6telezetts6grevonatkoz6 elvArisok
Jelen felhivis eset6ben nem relevins

3.4.4. A projekt szakmai megva16sitasavalkapcsolatos egy6b elvArisok
Jelen felhivds eset6ben nem relevdns

3.5

A projektv6grehajtas id6tartama

3.5.1. A projekt megkezd6se
Tamogatas a helyi tamogatasi k6relem benyOjtasatmege16z6enmegkezdett projekthez nem ig6nyelhet6. A
projekt megva16sitasata helyi tamogatasi k6relem benyOjtasatk6vet6 napon a tamogatast ig6ny16sajat
fele16ss6g6remegkezdheti, de a projekt megkezd6se nincs befolyassal a helyitamogatasi k6relem 6rt6ke16s6re
6s nem jelent e16nytannak elbirilisa soran, tovgbb6 nem garantalja az ig6nyelt tamogatas elnyer6s6t.
A tamogatott projekt megkezdetts6g6re vonatkoz6 r6szletes szabalyozast az AO HF 8.fejezt6nek 6. 1. alpontja
tartalmazza.

Ha a tamogatast ig6ny16a tamogat6si d6nt6s k6zhezv6te16tmege16z6enk6zbeszerz6si eljarast folytat le,
k6teles a 2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eur6pai uni6s alapokb61szirmaz6 tamogatasok
felhaszndldsinak rendj6r61sz616272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezet6nekrendelkez6seiszerint
eljarni

3.5.2. A projekt v6grehajtasara rendelkez6sre a116id6tartam
A projekt flzikai befejez6s6re a projekt megkezd6s6t, vagy amennyiben a projekt a tamogat6i okirat hatalyba

16p6s6ignem kezd6d6tt meg. a tamogat6i okirat hatalyba 16p6s6tk6vet6en legfeljebb 22 h6nap all
rendelkez6sre. de legk6s6bb 2023. februir 28.
A projekt flzikailag befejezett, amennyiben a projekt keret6ben tamogatott valamennyitev6kenys6g a tamogat6i
okiratban meghatarozottak szerint, a helyifelhiv6sban meghatarozott felt6telek mellett teljesult. A projekt fizikai
befejez6s napjanak a projekt utols6 tamogatott tev6kenys6ge fizikai teljesit6s6nek a napja min6sol.

A tamogatott tev6kenys6gtipusokflzikai teljesitetts6g6revonatkoz6 r6szletes szabalyozast az ACJHF8.
fejezet6nek 6.2. alpontja tartalmazza.

A tamogatast ig6ny16projekttel kapcsolatos p6nzagyi elszdmolisa (zar6 kiflzet6si ig6ny16s)benyOjtasanak
v6gs6 hatarideje a tamogat6i okiratban r69zitett datum.
A zir6 kifizet6si ig6ny16sbenyOjtasanak hatarideje az utols6 m6rf61dk6e16r6s6tk6vet6en: 45 nap.

Allami tamogatas tipus0 e161egeset6n legk6s6bb az e161egfoly6sitast
k6vet6 hdrom even beltll a nyOjtott

tamogatassal
el kell szimolni.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egy6b elvirisok
3.6.1. A projekt ter01etikorlitozisa
Tamogatas kizar61aga Pann6nia Szive-Bicske Helyi K6z6ss6g HACS IH altai elfogadott HKFS-6ben r69zitett

f61drajzitertlletet (akci6tertllet)magaba fogla16telepa16sen2019. januar e16ttbejegyzettsz6khellyelvagy
telephellyel

rendelkez6

szervezet

altai.

az

akci6tertlleten

616 c61csoportok

szdm6ra

megva16sitott

fejleszt6sekhez vehet6 ig6nybe.
12

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

3.7. Indikatorok, adatszolgaltatas

3.7.1.Indikdtorok
Jelen helyi felhiv6s keret6ben az TOP-ban 6s a Pann6nia Szive-Bicske Helyi K6z6ss6g HACS IH altai
elfogadott HKFS-6ben foglaltaknak megfele16ena kedvezm6nyezett az aldbbi indikdtorr61k6teles adatot
szolg61tatni6sprojektszint0c616rt6ketteljesfted

Indikitorneve

Alap

M6n6kegyseg

ESZA

db

Tipusal

C616rt6kr

Azonosit6

A kormanyzati. 6nkormanyzati,

ill.t6rsadalmipartnerekvagy
nem 6nkormanyzati szervezetek
altai a HFS keret6ben tervezett
6s v6grehajtott programok

OP

kimeneti

P023

szama

Tamogatasb61
kialakitott0j
online k6z6ss6gszervez6si
akci6k szdmaa

K6z6ss6giszolgaltatasok
e16rhet6s6g6tjavrt6.
ig6nybev6teltJk.raciondlis
haszndlatukn6ve16s6tszolg616
online fejleszt6si tev6kenys6gek
szima9
Ujonnan kialakitott elektronikus
kultur61isszolgaltatasok

db

HKFS

db

HKFS

db

HKFS

szimala
Felhivjuk a figyelmet. hogy a 2014-2020 programoz6si id6szakban az egyes eur6paiuni6s alapokb61szirmaz6

tamogatasokfelhaszndlgsinak rendj6r61sz616272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. $-a alapjan a
kedvezm6nyezettkizar61aga t6mogatas aranyos cs6kkent6se mellett jogosult cs6kkenteni az indikdtor
c616rt6keta tamogat6i okiratban.
Amennyiben egy indik6tor nem ariel a projektre a tamogat6iokiratban meghatarozott 6rt6k 75%-at. a tamogatas

cs6kkent6sre kerill. illetve a kedvezm6nyezett- a vis maior eset6t kiv6ve - a tamogatas aranyos r6sz6t, a
' Amely indikitor eset6ben az oszlopban 6rt6k ker01tragzit6sre. azt tamogatasik6relmenk6nt az elvdrt k6telez6 minimglis vdllalis 6rt6ke
' Olyan fejleszt6sek. amelyek meg16v6vagy Ojonnan Ozembehelyezett hardverek 6s szoftverek kapacitasat. teljesitm6ny6t, k6pess6g6t.
adatait hi16zatba szervezi. megosztja. e16rhet6v6teszi felhasznalasra. hasznositasra. osztott munkav6gz6sre mdsok. mis szervezetek

k6z6ss6gekszAmira is

' digitalis 6s online tartalomfejleszt6s olyan projektekhez. amelyeknek a c61jaegyes szervezetek tarsadalmifele16ss6gvallalasanak
keret6ben (CRS) vagy k6z6ss6gifinanszlrozasim6dszerrel (crowdfunding) szolg61tatas-megosztas,k6z6ss6giszolgaltatas kialakitdsa
nagy kulturglis tartalom 16trehozasa,fejleszt6se.
lu kreativ 6tletre 6pU160jszer0 kulturdlis szolgaltatasok 16trehozasa,fejleszt6se a virtudlis t6rben (pl. adatok vizualizaci6jat virtuglis
va16sagfejleszt6set multimedia-k6nyvtar kialakitasal helyi kiadvanyok, f6nyk6pek, kepeslapok. t6rk6pek. dokumentumok. adatbizisok
stb. digitaliz61asa6s online e16rhet6v6t6telel virtudlis kigllitgs 16trehozasa. virtuilis helyi kulturdlis szolgaltatgs-szervez6si portal

kialakitasa,stb.)
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rendeletben meghatarozottak szerint k6teles visszafizetni. A Kormanyrendelet 88. $ (1)-(4) szerinti szankci6
nem alkalmazand6 szakpolitikai mutat6k 6s az OP-eredm6ny-indikatorok eset6ben.

A relevins TOP indikdtorvillaldsok csak akkor fogadhat6akel, amennyiben azok az indikitorok szimitgsihoz
hasznaland6. az iranyit6 hat6sag altai meghatarozott k6telez6 m6dszertan alapjan kerUltek meghatarozasra
Az indikdtor adatlapok az alibbilinkr61 6rhet6k el: httos://wvwv.Dalvazat.qov.hu/tlQd9/575Z3

3.7.2. Szakpolitikai mutat6k
Jelen felhivis eset6ben nem relevdns

3.7.3. Egy6niszint0 adatgyOjt6sESZA forrisb61 megva16su16
felhivdsok
eset6n
A HKFS megva16sitasa keret6ben a tamogatast ig6ny16neka projekt keret6ben az Eur6pai Szocidlis Alapr61
sz616 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mel16klet6ben foglalt k6z6s kimeneti 6s eredm6nymutat6k e16911itisa
6rdek6ben a rendeletben meghatarozottak szerint adatot kell szolgaltatnia a bevont c61csoport tagjair61. Az

adatgyOjt6sik6telezetts6g a program azon r6sztvev6ire vonatkoz6an all fenn, akiknek k6zvetlenol kedvez a
beavatkozas. azonosithat6k, jellemz6ik lek6rdezhet6k. 6s akik szimdra egyedikiadasok kt116nithet6kel
Az adatgyOjt6s keret6ben a r6sztvev6kkel a projektbe va16 be16p6skor, valamint a projektb61 va16 ki16p6skor

k6rd6ivet kell sztlks6ges kit61tetni,majd a megadott adatokat az EPTK feltlleten kell a kedvezm6nyezettnek.

illetve megbizottjanakr69ziteni. A kedvezm6nyezettezzel kapcsolatosteend6it 6s fele16ss6g6taz
adatfeldolgozasiszerz6d6sr69ziti, amelyet az Iranyit6 Hat6saga tamogat6iokirattal egyidej01egk6t meg a

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

Egy6b adatszolgaltatas k6r6be tartoz6 mutat6k

be16p6

be16p6

ki16p6

ki16p6

f6n

no

f6n

no

A r6sztvev6kreo vonatkoz6 k6z6s kimeneti
mutat6k a k6vetkez6k:
munkan61koliek.bele6rtve a tart6s munkan61killieket

tart6s munkan61ktlliek
inaktiv szem61yek

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

25evenaluliak
54 even fe101iek

54 even felilli. munkan61kOli
-- bele6rtvea tart6san
munkan61kolieket -. vagy oktatdsban vary
k6pz6sben nem r6szt vev6 inaktiv r6sztvev6k
alapfok0 (ISCED 1) vagy als6 k6z6pfok0 (ISCED 2)

v6gzetts6ggelrendelkez6szem61yek
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Egy6b adatszolgaltatas k6r6be tartoz6 mutat6k

be16p6

f6n

be16p6

ki16p6

ki16p6

no

f6n

no

fels6 k6z6pfok0 (ISCED 3) vary posztszekunder
(ISCED4) v6gzetts6ggel rendelkez6szem61yek
fels6fok0 (ISCED 5--8) v6gzetts6ggel rendelkez6
szem61yek

munkan61ktllihdztartgsban 616r6sztvev6k
munkan61ktllih6ztartdsban 616,gyermekeket eltart6
r6sztvev6k

egyetlen feln6ttb61 a116 h6ztartisban 616.
gyermekeketeltart6 r6sztvev6k
migransok. kOlf61dihdtter0 szem61yek. kisebbs6gek
(bele6rtve a marginaliza16dott k6z6ss6geket, p61d6ul
a romakat)
fogyat6kossagga1616 r6sztvev6k
egy6b hatr6nyos helyzet0 szem61yek

haj16ktalan vagy

lakhat6si prob16maval ktlzd6

szem61yek

vid6kitertlleteken 616k

A szervezetekre vonatkoz6 k6zds kimeneti
mutat6ka k6vetkez6k:
a szoci61is partnerek vagy nem kormanyzati
szervezetek altai teljesen vagy r6szben v6grehajtott
projekteksz6ma
a n6k foglalkoztatasban va16 fenntarthat6 r6szv6te16t

6s 6rv6nyestJ16silehet6s6geit fokoz6 projektek
szama

a k6zigazgatasi szervekre vagy k6zszolgaltat6sokra
iranyu16projektek szdma nemzeti, regionalis 6s helyi
szinten

a tamogatott mikro-, kis- 6s k6z6pvallalkoz6sok
szdma (bele6rtve a sz6vetkezeti v611alkozisokat6s a
szociglis gazdasagban mtlk6d6 vallalkozasokat)

A r6sztvev6kre vonatkoz6 k6zvetlen kdzds
eredm6nymutat6ka k6vetkez6k:
inaktiv r6sztvev6k. akik a program elhagy6sanak
id6ponqaban munkdt keresnek
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Egy6b adatszolgaltatas k6r6be tartoz6 mutat6k

a
program
elhagyasanak
oktatasban/k6pz6sben r6szt vev6k

be16p6

be16p6
no

ki16p6

ki16P6

f6n

no

id6ponqaban

a program elhagyasanakid6pontjabank6pesit6st
szerz6 r6sztvev6k
a
program
elhagy6sanak
id6pontjaban
foglalkoztatasban - bele6rtve az 6nfoglalkoztatast lev6 r6sztvev6k

fogyat6kossaggal616r6sztvev6k,akik a program
elhagy6sanak

id6pontjaban

munkdt

keresnek,

oktatasban/k6pz6sben
vesznek r6szt, k6pesit6st
szereznek. foglalkoztatasban -- bele6rtve az
6nfoglalkoztatast-vannak
A r6sztvev6kre vonatkoz6 hosszabb tiv0 k6zds
eredm6nymutat6k:

a

program elhagyasa utdni hat h6napon beltJI
foglalkoztatasban- bele6rtveaz Onfoglalkoztatast
lev6 r6sztvev6k

a program elhagyasaut6n hat h6napon belill jobb
munkaer6-piaci
r6sztvev6k

lehet6s6gekkel

rendelkez6

54 even felilli r6sztvev6k.akik a programelhagyasa
utdn hat h6napon beliJIfoglalkoztatasban - bele6rtve
az 6nfoglalkoztatast - vannak

fogyat6kossaggal 616 r6sztvev6k. akik a program
elhagyasa utin hat h6napon belul foglalkoztatasban
- bele6rtve az 6nfoglalkoztatast - vannak

3.8. Fenntartasik6telezetts6g
Jelen felhivis eset6ben nem relevgns

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

3.10. C)nerd
Az egyszeri elszimo16k nem k6telesek az A(JHF 8. fejezet6nek 5. alpontjaban meghatarozott m6don az 6ner6

rendelkez6sreglldsdt igazolni, nekik az egyetlen -zir6- kifizet6si ig6ny16skeret6benaz 6ner6 t6nyleges
kifizet6s6t igazo16 elszdmo16 bizonylatokat kell benyOjtaniuk.

A tamogatast ig6ny16neka projekt nem elszdmolhat6 k61ts6geit6ner6b61szoks6ges fedeznie.
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4. A HELYI TAMOGATASI KERELMEK BENYOJTAsANAK
FELTETELEI

4.1. Tamogatastig6ny16kk6re
Jelen felhiv6sra t6mogatasi k6relmet nyOjthatnak be

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

c) Bevettegyhaz(GF0 551)
d) Els6dlegesen k6zfeladatot el16t6bels6 egyhazi jogiszem61y(GF0 552)
e) Els6dlegesen vallgsi tev6kenys6get v6gz6 bels6 egyhazi jogiszem61y(GF0 555)
f) Egy6b egyes01et(GF0 529)

g) Nonprofitgazdas6gi tarsasag(GF0 572,573,575,576)
Jelen felhiv6s keret6ben a tamogatasi k6relem benyOjt6sara konzorciumi formdban nincs lehet6s6g

4.2. Tamogatasban nem r6szesithet6k k6re
Az AUHF-ben szerep16Kizir6 okok listajan t01,az a16bbiszempontok szerint nem nyOjthat6tamogat6s
a) azon szervezet r6sz6re, amely az Eur6pai Bizotts6g eur6pai uni6s versenyjogi 6rtelemben vett 611ami
tamogat6s visszafizet6s6re k6telez6 Magyarorszagnak cimzett hatdrozatdnak nem tett elegetl
b) olyan felt6tellel, amely az eur6pai uni6s jog megs6rt6s6t eredm6nyezi

Az AUHF ,,Kizar6okok list6ja" c. r6szben felsoroltakont01.az aldbbi szempontokszerint nem it61het6meg
tamogatasazontamogatasik6relemre
a) amely nem illeszkedik a vonatkoz6 HKFS-hezl
b) amelynek tartalma a Felhivgsban megfogalmazott c61okkalnincs 6sszhangbanl
c) amelyben a meghatarozott tev6kenys6gek (6pit6si. beruh6zasi, fejleszt6si elemek) legk6s6bb az els6
beruhdz6si elemre vonatkoz6 tamogatasi ig6ny benyOjtasaig nem illeszkednek az 6rintett teleptJ16s
hatalyos telep016srendez6si eszk6zeihez

d) Amely azon tev6kenys6g megva16sitasarairanyul, amely kor6bban az 611amhiztartdsalrendszereib61.
vagy a Strukturilis

Alapokb61 a tamogat6si k6relemben tervezett tev6kenys6g megva16sitasara

vonatkoz6an tamogatasban r6szestllt 6s annak k6telez6 fenntartdsi id6szaka m6g nem jan le. Ez a161
kiv6telt k6pez. ha a jelen Felhiv6sra benyOjtand6 fejleszt6si ig6ny a koribban fejlesztett tev6kenys6g
min6s6gifejleszt6s6re iranyula korabblprojekt eredm6nyeinek fenntartdsgval. A kor6bbikonstrukci6k
bemutat6sdt 6s a jelen fejleszt6st61 va16lehatgroldsdt a megalapoz6 dokumentumban vagy a projekt
adatlapon sztJks6ges bemutatni
A csek61y 6sszegO t6mogatas kateg6ria alkalmaz6sa eset6n az a16bbisz6veg megjelenit6se sztlks6ges:

a) a ha16szati 6s akvakultOra-term6kek piacanak k6z6s szervez6s6r61. az 1184/2006/EK 6s az
1224/2009/EKtan6csi rendelet m6dosit6sar61,valamint a 104/2000/EK tandcsi rendelet hat61yonkivul
helyez6s6r61sz616,2013. december ll-i 1379/2013/EUeur6pai parlamenti 6s tandcsi rendeletben
meghat6rozott akvakultOra-term6kekterme16s6hez.feldolgozasahoz 6s 6rt6kesit6s6hez nyOjtott
tamogatas
b) els6dleges mez6gazdasagiterme16shez nyOjtott tamogat6s
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c) azon tamogatast ig6ny16 r6sz6re. amely azt mez6gazdasagiterm6kek feldolgozasahoz vagy
forgalmazasahoz hasznalja fel. amennyiben

i. a tamogatas6sszege az els6dleges terme16kt61
beszerzettvagy 6rintett villalkozdsok altai
forgalmazott ilyen term6kek dra vagy mennyis6ge alapjan kerul r69zit6sre, vagy
ii. a tamogatas az els6dleges terme16knekt6rt6n6 teljes vagy r6szleges tovgbbitdst61 ftlgg.

d) exporttal kapcsolatos tev6kenys6ghez, ha az az exportalt mennyis6gekhez. 6rt6kesit6si hi16zat
kialakitdsdhoz 6s mOk6dtet6s6hez vagy az exporttev6kenys6ggel 6sszefilgg6sben felmer016 egy6b foly6
kiadisokhoz k6zvetlent)Ikapcso16dik
e) ha azt import gru helyett hazai dru haszndlatit61 teszik ftlgg6v6.
f) olyan felt6tellel, amely az eur6paiuni6s jog megs6rt6s6t eredm6nyezi,

g) a k6zOti kereskedelmidrufuvarozdst ellenszolgaltatas fej6ben t6rt6n6 v6gz6 vgllalkoz6sok szimgra
nyOjtotttamogatas teherszdllit6 jarmOvek megvasarlasara.
Hitel vagy kezess6gvallalas form6jaban nyOjtott tamogatas eset6n nem lehet kedvezm6nyezett az a
vdllalkozas, amelyet kollektiv fizet6sk6ptelens6gi eljaras ali vontak vagy hitelez6i k6relemre kollektiv
fizet6sk6ptelens6gi eljaras a16 pennevonhat6, valamint az a nagyvallalkozas, amely B-hitelmin6sit6snek
megfele16helyzetn61rosszabb helyzetbenvan

4.3. A tamogatasi k6relem benyOjtasanak hatarideje 6s m6dja
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet72/A $ (2) pontja alapjan a tamogatast ig6ny16a tamogatast a helyi
tamogatasi k6relm6nek a HACS-hoz t6rt6n6 benyOjtasavalig6nyelheti. A helyi tamogatasi k6relmek
benyOjtasanak hataridej6t 6s m6djat jelen felhivis 4.3. 1 . fejezete tartalmazza.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 72/B S (1) a) pontja alapjan a tamogatast ig6ny16a HACS tamogatasra
iranyu16d6nt6si javaslatanak k6z16s6t61szgmitott harminc napon belOItamogatasi k6relm6t az Iranyit6 Hat6sag
altai e16irt egys6ges informatikai rendszerben r69ziti jogosults6gi ellen6rz6s (v6gs6 ellen6rz6s) c61jab61.A
tamogatasi k6relmek benyOjtasanakrendj6t jelen felhivds 4.3.2. fejezete tartalmazza

4.3.1. A helyi tamogatasi
hatarideje 6s m6dja

k6relem HACS-hoz t6rt6n6 benyOjtasanak

Jelen helyi felhivds keret6ben a helyi tamogatasi k6relmek benyOjtas6ra 2020. 6v januar h6 02. napt612021

6v januar h6 25. napig napig van lehet6s6g
Ezen id6szak alatt az alibbi 6rt6ke16sihatarnapokig benyOjtasrakertllt helyi t6mogatasi k6relmek kertllnek
egyOttesenelbirdlgsra

2020.6v mircius h6 31. nap
2020. 6vjOnius h6 30. nap
2020. 6v december h6 14. nap. maradvany6sszeg erej6ig
2021 . 6v januar h6 25. nap, maradvany6sszeg erej6ig

A helyitamogatasik6relmetlelektronikus adathordoz6n(doc,xls, pdf-fajlformatumban, kizar61agCD/DVD
lemezen). valamint az algirisokkal ellitott dokumentumokat (helyi tamogatasi k6relem adatlap,
nyilatkozatok) I eredeti paper alapa p61danyban nyOjtja be. zdrt csomagolasban postai koldem6nyk6nt. vagy

szem61yesen
a Pann6nia Szive-Bicske Helyi Kdz6ss6g alibbi cim6re 2060 Bicske, H6s6k tere 4.
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4.3.2. A tamogatasi k6relmek IH-hoz t6rt6n6 benyajtasa v6gs6
ellen6rz6sre
Felhivjuk a figyelmet, holy a HACS altai tamogatasra javasolt helyi tamogatasi k6relmek iranyit6 hat6saghoz
t6rt6n6 benyOjtasa elektronikus kit61t6 programon keresztiJI t6rt6nik
A t6mogatasi k6relmet a HACS tamogatasra ir6nyu16d6nt6si javaslatanak k6z16s6t61szdmitott 30 napon belul
kellfelt61teni.

Az elektronikus kit61t6programon keresztiJIbenyOjtand6tamogatasi k6relem 6s a HBB altai bir61t helyi
tamogat6si k6relem azonos pontjaihoz kifejtett tartalom nem t6rhet el. A k6t k6relem azonoss6gat az Ir6nyit6
Hat6sag a v6gs6 ellen6rz6s keret6ben ellen6rzi. Amennyiben az azonossag nem all fenn, a tamogatasi k6relem

az IH altaielutasitgsrakenJI

A kit61t6programban v6glegesitett tamogatasi k6relemhez a helyifelhivas 6. pontjaban leirt m6don kell csatolni

a k6relem elektronikus benyOjtasat hitelesit6, c6gszerOen aliirt nyilatkozatot isl Az elektronikus k6relem
benyOjt6sasarin genera16d6nyilatkozat paperalap0 p61danyat- ha azt nem min6sitett elektronikus aliir6ssalll
latt6k el - postal Oton is be kell nyOjtaniaz elektronikusbenyOjtastk6vet6en legk6s6bb az elektronikus
benyOjtastk6vet6 3 napon belowzdrt csomagolasban,postal ajanlott kOldem6nyk6ntvagy expressz postal
szolgaltatas12/futarposta-szolgaltatas13 (garantalt k6zbesit6si
idej0
belf61di postal szolgaltatas)
ig6nybev6te16vela k6vetkez6 cimre:
Magyar Allamkincstir Megyei
Igazgat6siga
Fej6r Megyei lgazgat6sag

Cim
8000 Sz6kesfeh6rv6r. Osz

Levelez6si cim
8050 Sz6kesfeh6rvdrPf.387

utca11-13.

K6rjtlk, hogy a ktlldem6nyen j61 16that6an ttJntesse fel a felhiv6s k6dszam6t, a tamogat6st ig6ny16 nev6t 6s
crm6tl

4.4

Kivilasztgsi eljarasrend 6s kivilasztisi krit6riumok

Jelen helyifelhivas keret6ben tamogatasban r6szest)Ihetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkoz6

jogszabalyi felt6teleknek.a helyi felhiv6sban 6s mel16kleteibenfoglalt krit6riumoknak,valamint a jelen
fejezetben felsorolt kiv61asztdsikrit6riumoknak.

is Min6sitett elektronikus algirgs: olyan - fokozott biztonsag0 - elektronikus alairas. amelyet az alglr6 biztonsagos algirAs-16trehoz6
eszk6zzel hozott 16tre.6s amelynek hitelesit6se c61jab61min6sitett tanOsitvanyt bocsdtottak ki.
': A postaiszolgaltatasokr61 sz616 2012. 6vi CLIX. t6rv6ny (a tovibbiakban Pasta tv.) 2. $ 9. pontjaban foglaltak szerint expressz pasta
szolgaltatas: az az id6garantalt szolgaltatas. melynek keret6ben a postai szolgaltat6 arra villas k6telezetts6get. hogy a postai kaldem6nyt
belfOld6n legk6s6bb a felv6telt kOvet6 munkanapon. Eur6paiUni6 tagallamaiba cimzett ktlldem6ny eset6ben legk6s6bb a felv6telt k6vet6
harmadik munkanapon. egyeb nemzetk6ziviszonylata kUldem6ny eset6ben legk6s6bb a felv6telt k6vet6 6t6dik munkanapon k6zbesiti. 6s
emellett az alabbia)-f) pontban foglalt t6bbletszolgaltatasok k6zol legalabb egyet teljesit
a) nyomon k6vethet6 keze16s
b) utanv6tel;

c)t6rtivev6ny
d) 6rt6knyilvanitas
e) kizgr61aga kijldem6ny cimzettjek6nt megje161tszem61ykez6hez t6rt6n6 k6zbesit6sl
f) a kUldem6nynek a felad6 lak6hely6n. tart6zkodisi hely6n. sz6khely6n, telephely6n vagy fi6ktelep6n t6rt6n6 felv6tele
i:A Pasta tv. 2. $ 15. pontjaban foglaltak szerint futarposta-szolgaltatas: olyan - a ktlldem6ny felvdte16t61szimitott legfeljebb 24 6rin bela
teljesitend6 - id6garantalt postal szolgaltatas. amelynek keret6ben a postai szolgaltat6 arra villal k6telezetts6get. hogy a postai
kOldem6ny felv6te16t v6gz6 szem61y a postaikaldem6nyt

a k6zbesit6s megkfs6r16s6ig megszakitas n61ktll szem61yes fe109yelete alatt

tanja oly m6don, hogy a felad6 ez platt barmely id6pontban rendelkezhessen a postai kOldem6ny cimzettj6nek vagy cim6nek a
megvaltoztatasar61.6s sikertelen szem61yes k6zbesit6s eset6n megtehesse a sztlks69es int6zked6seket. Felhlvjuk figyelm6t. hogy
amennyiben postafi6k clmre kell bektlldenia tamogatasi k6relmet. akkor futarpostai szolgaltatas - a Pasta t6rv6ny rendelkez6sei alapjan

nemvehet6ig6nybe.
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4.4.1. A HACS-hoz
benyOjtott
helyitamogatasik6relmekkivilasztisinak
eljarasrendje
A helyi felhivdsra be6rkez6 helyi tamogatasi k6relmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapjan
k6z6ss6gvez6relt helyi fejleszt6s kivilasztdsi eljarasrend alapjan ker01nekkivilasztisra
A helyitamogatasi k6relmek elbirdlisa szakaszos

A Helyi Bird16 Bizottsag(a tovdbbiakban: HBB) a k6relemre vonatkoz6 t6mogat6 vagy elutasit6 javaslatot a
k6relmek -- jelen felhivgsban e16irt6rt6ke16siszempontoknak va16 megfele16sszerinti -- sorrendje alapjan tesz.
Az eljaras sordn a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabalyai szerint lehet6s6g van hianyp6tlasra
Az eljaras sor6n a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabalyaiszerint lehet6s6g van sz6beli egyeztet6sre.
Az eljaras sordn a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabalyai szerint lehet6s6g van tisztdz6 k6rd6sek felt6te16re.
A HACS a helyi tamogatasi k6relmekr61va16 d6nt6s megalapoz6sara Helyi Biri16 Bizotts6got hiv 6ssze
Az eljarasrendre vonatkoz6 tov6bbiinform6ci6k az AOH F 3. fejezet6ben( 4 t6mogaf6s/ k6re/mek benyqf6s6nak
6s e/I)/r6/ds6nak m6Oa) taldlhat6ak.

4.4.2.A helyi tamogatasi k6relmek HACS altai ellen6rzend6 kivilasztdsi
krit6riumai
1. HACS altai a helyi tamogatasi k6relem vonatkozisiban ellen6rzend6 nem hianyp6toltathat6
jogosultsagi krit6riumok
a) a helyi tamogatasi k6relem benyOjtasa a helyi felhivis 4.3 pontj6ban megje161thatdrid6n beliJIt6rt6ntl

b) a tamogatastig6ny16a jelen helyi felhiv6sban meghatarozottlehets6gest6mogatastig6ny16k6rbe
tartozik;

c) a benyOjtott helyi tamogatasi k6relem p61danyszamamegfelel a helyi felhivgs 4.3 pontjaban megadott
p61danyszamnakl

d) a helyi tamogatasi k6relmet a megadott formanyomtatvanyon. magyar nyelven nyOjtottakbe

Amennyiben a fenti nem hianyp6toltathat6jogosultsagi krit6riumoknak a helyi tamogatasi k6relem nem felel

meg,akkorhianyp6tlasifelhivis n61ktJI
elutasitisrakertll.
2.

HACS altai a helyi tamogatasi k6relem vonatkozisiban
jogosultsagi szempontok

ellen6rzend6 hianyp6toltathat6

a) a benyOjtotthelyi tamogatasi k6relem formanyomtatvanyanak minden pontjat jelen helyi felhivas.
valamint az AUHF-ben megadott szempontok szerint hianytalanul kit61t6tt6kl
a) a hianyp6tolhat6, k6telez6en csatoland6 mel16kletekbenyOjtasrakerilltekl

b) a helyi tamogatasik6relem 6s a tamogatast ig6ny16nem tartozik a jelen helyi felhivds 4.2
Tamogat6sban nem r6szesithet6k k6re fejezetben foglaltak k6z61
c) az aldir6sok hiteless6gel

d) a megva16sulashelye szerinti jogosultsag;
e) a fejleszt6s 6sszk61ts6ge6s a t6mogatas m6rt6ke megfelel a jelen felhivisban szerep16felt6teleknekl

f) a fejleszt6s megva16sitasanakid6tartama a felhiv6sban megadott id6intervallum maximumin belill
van

n\ a inlQn +Qlhiviehnn rF\n7itatt nninirllnlicnn I(r\tQln7fi nlvaraqninnl( q7nl(mai TGblTf=TF3lFiinF3K TpiiFiRiiiF=RP
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h) a helyi t6mogatasi k6relem targy6t k6pez6 fejleszt6sre a tamogatast ig6ny16mgs forrisb61 nem
ig6nyelt tamogatastl
i) a t6mogatast ig6ny16altai a CLLD keret6ben elnyerhet6 tamogatas aranya nem haladja meg a HKFS
ben rendelkez6sre a116fejleszt6si keret 40%-atl
j)

a paperalapon 6s elektronikusan benyOjtott dokumentumok azonosak

Amennyiben a fentihianyp6toltathat6 jogosultsagikrit6riumoknak a helyitamogatasi k6relem nem felel meg. 6s

ha az adott jogosultsagi krit6rium. vagy az adott jogosultsagi szempontot igazo16dokumentum hianya vagy
hibaja hianyp6tlas keret6ben p6toltathat6, akkor a HACS egyszeri alkalommal hianyp6tlasra sz61rtfel
3.

Tartalmi 6rt6ke16si szempontok

Abban az esetben, ha a tamogatasi k6relem az a16bbiprojekt6rt6ke16si
e16felt6telneknem felel meg, az
6rt6ke16ssor6n elutasitisra ker01.

l

Ert6ke16sie16felt6telek

Megfelelt

A projektk61ts6gvet6s6ben
alkalmazisra kertJlta felhivdsbane16irt
egyszerOsitettelszimoldsi m6d. Vetit6si alap146s legalabb egy
k6zvetettk61ts6glselem betervez6sreker01t,a felhiv6s5.5 6s 5.7

igen/nem

fejezet6ben leirt k61ts6gkorlatokbetart6sa mellett

Ert6ke16siszempontok

Adhat6
pontszam

Ert6ke16siszempontalibontisa
A helyi tamogat6si k6relem egy6rtelmOenalat6masztja a
:amogatand6 tev6kenys6gek 6s a HKFS c61ja(i) k6z6tti

1. A fejleszt6s hozz6jarul
a

HKFS

c61jainak

megva16sulasahoz

llsszef09g6st. mely alapjan egy6rtelmOenmeg611apithat6,
hogg a
:ev6kenys6gek teljes m6rt6kben a HKFS vonatkoz6 c61janak
megva16su16sat szolgalj6k.

A helyi tamogatasi k6relem tev6kenys6gei 6s a HKFS c61ja(i)
k6z6tti 6sszefagg6s csak r6szben alatamasztott. a tev6kenys6gek
=sak r6szben szolg61jak a c61ok megva16su16sat

A

tev6kenys6gek nem jarulnak

7

hozzi a HKFS c61jainak

'negva16su16s6hoz,vagy az 6sszefOgg6s nines aldtdmasztva

A helyi tamogat6si k6relem egy6rtelmOena16t6masztjaa
2. A fejleszt6shozzajarul :6mogatand6tev6kenys6gek6s a helyi feihiv6s 1.I pontjaban
a helyi felhivis I.I megfogalmazottc61(ok) k6z6tti 6sszeftlgg6st, meld alapjan
pon tjabanmeghatarozott 3gy6rtelmOenmegallapithat6, hogy a tev6kenys6gekteljes
c61okhoz

2

0

2

m6rt6kben a fendipontban megfogalmazott c61(ok)megva16su16sat
szolgaljak

14Vetit6si dap: a projekt szakmai megva16sitasaban k6zvetlen01 k6zremOk6d6/r6sztvev6 munkatgrsak szem61yi jelle90 rifordltisai
k61ts6gtipus (amelybe a projektmenedzsment

k61ts6gei nem tartoznak bete). melynek 15%-a fordithat6

a projekt megva16sitasahoz

k6zvetetten kapcso16d6tev6kenys6gek, szolgaltatasok k61ts6geinekfedezet6re.
is K6zvetett k61ts6g: jelen felhivisban: 1. szakmai megva16sitashoz kapcso16d6anyagk61ts6gl2. k6telez6 nyilvanossag biztositAsgnak

k61ts6ge;3. iltalinos (rezsi) k61ts6gek
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Ert6ke16siszempontok

Adhat6

£rt6ke16siszempontalibontisa

pontszam
A helyi t6mogatasi k6relem tev6kenys6gei6s a helyi felhivds I.I

pontjaban megfogalmazottc61ja(i)k6z6tti 6sszefagg6s csak

7

'6szben a16tamasztott,a tev6kenys6gek csak r6szben szolgaljak a
361okmegvai6suiasat
A tev6kenys6gek nem jarulnak hozz6 a helyi felhivds 1. I pontjaban

megfogalmazott c61jainak megvai6sulasahoz, vagy
3sszef09g6s
nincsaldtimasztva

az

Konkr6t egymasra 6p016svagy egy6rtelm0 pozitiv egymasra hans
mutathat6 kiegyn61 t6bb koribban m6r megva16sitott/folyamatban

3.
.4
Integralt

16v6 / {ervezett beavatkozissal. Az egymasra 6pti16s j6i
aldtdmasztott.

beavafkozds Konkr6t egymasra 6p016svagy egy6rtelm0 pozitiv egymasra hards
mutathat6 ki legalabb egy kor6bban mdr megva16sitott/

0

2

7

folyamatban 16v6/ tervezett beavatkoz6ssal. Az egymasra 6pt)16s

iai alit6masztott.
'gincs bizonyitott kapcso16daskorabbi, vagy folyamatban 16v6.
3setleg tervezett fejleszt6sekkel.
A fejleszt6s teljes m6rt6kbenrendhagy6a fejleszt6s k6rnyezete
/onatkoz6s6ban 6s ez az 0jszerOs6g megfele16 m6don bizonyitott

4.
,4
heavafkozds A fejleszt6snek vannak 0jszer0 elemei, r6szben bizonyitott
innovativle
A fejleszt6sneknincsenek 0jszer0 elemei, vagy ezek nincsenek
alitdmasztva

0
2

7

0

A c61csoport/helyik6z6ss6g bevondsa a fejleszt6s tervez6s6be 6s

egyarantkonkr6tumokkal
aldtimasztott
5. A fejleszt6s az adott megva16sitasaba
szer\rezef
akffv

2

r6szv6te16vel

7

meg

va16sul

A c61csoport/helyl k6z6ss6g bevondsa a fejleszt6s tervez6s6be

$s/vagymegva16sitas6ba
r6szbenalitimasztott.
A c61csoport/helyi k6z6ss6g bevon6sa a fejleszt6s tervez6s6be

0

9s/vagy megva16sitasaba nincs aldt6masztva.

A helyi tamogatasik6relemegy6rtelmOen
definialjaa fejleszt6s
361csoportj6(ai)t6s a tamogatand6 tev6kenys6geknek egy6rtelm0
pozitiv hatdsa a fendi csoportokra j6i aldtdmasztott

6.A fejleszt6snek vannak
A helyi tamogat6sik6relemegy6rtelmOen
definialjaa fejleszt6s
c61csoportspecifikus
361csoportja(ai)t
de
a
tamogatand6
tev6kenys6geknek
a pozitiv
kdz6ss6gfejleszt6si,
hansa a fenti csoportakra csak r6szben a16tdmasztott
t6rs6gfejleszt6sihatisai
A helyi tamogatasi k6relem nem definialja egy6rtelmOena

2

7

fejleszt6s c61csoportJatvary a tamogathat6 tev6kenys6gek pozitiv
hat6sa e c61csopodra nines a16t6masztva
A t6mogatasi k6relemben szerep16 k61ts6gek meghatarozasa

0

k6r01tekint6en,az aktuilis piaci drak figyelembev6te16vel
t6rt6nt,

2

ameiyet a tamogatast ig6ny16a k6relemben a16tdmasztott

16 Innovici6: oj term6k vagy szolgaltatas j6n 16trel0j m6dszer alkalmazasa. amely lehet6v6 teszia ku16nb6z6 er6forgsok kombinaci6jat.
ammabels6 potencialok jobb kihasznilisit eredm6nyezi; hagyomanyosan elk016ntlltenmOk6d6 agazatok kombinaci6ja. 6sszekapcsolasal
a helyi szerep16kszokatlan kombinaci6janak bevongsa a d6nt6shozasba. a projektek megva16sitasaba. a r6szv6tel megszervez6s6nek
eaeti m6dja
eredeti
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Ert6ke16siszempontok

Adhat6
pontszam

Ert6ke16si szempont alibontgsa

7.
A
fejleszt6s
k61ts6ghat6konym6don az aktu611s piaci irakat
a}6t6masztvat6rt6nt
va16sulmeg

figyelembev6ve 6s/nagy azt nem
0

i
2

6rv6nyesolnek

8.Kdrnyezef/

A k6rnyezeti fenntarthat6s6gi szempontok r6szben 6rv6nyest Inek

fenntarthat6sag

A k6rnjlezetif

0

az

eredm6nyek

fenntad6sdnak/mOk6dtet6s6nek
m6dja/forrasabemutatisrakertilt
9.
,4
/6frehozoff
eredm6nyek
m(ik6dtet6s6nek
fenntarthat6s6ga
biztositott

A

projekt hossz0

t6v0

hasznosulisa

6s

az eredm6nyek

fenntart6sdnak/mOk6dtet6s6nek
m6dja/forr6sa csak r6szben
aldtimasztott
A projekt eredm6nyeinekfenntartisa/mOk6dtet6se
a projekt

IO. Online kultur6fis ,4 #U//8i£}8
szolgaltat6sok
vagy szolg61tat6sok, derek 6s programok
kulturilis

terek,

online

2

6s j6t a16t6masztott
7

0

lezdr6sa ut6n nem biztositott

programok,
szolgaltatasok

7

online

e16rhet6s6g6nek

javitasat

2

l

e16rhet6s6g6nek
javitasat
szolga16

derek6s programok online e16rhet6s6g6nekjavit6s6t

fejleszt6sek

A fejleszt6sne

7

0

6s programok online e16rhet6s6g6nekjavit6s6t

relies hg gk
fenntarthat6s6g

ll.egyen16 hozz6f6r6s
6sfenntarthat6sag

R6szben bizonyitott az egyenJ6 hozzif6r6s 6s fenntarthat6sag

2
7

bizonyitott
0

Amennyiben az 1., 2.. 9., 10. pontokban az 6rt6ke16siszempontra adhat6 pontszam 0. abban az esetben a HBB
a t6mogatasi ig6ny elutasitdsdt kezdem6nyezi.

Nem tamogathat6k azok a helyi tamogatasi k6relmek, amelyek eset6ben a szempontrendszer alapj6n a
A llpont e16r6senem jelenti automatikusan
a tamogatas megit616s6tl Birdlati szakaszonk6nt a tartalmi 6rt6ke16ssordn kapott 6sszpontszam alapjan
kialakitdsra kenJI a projektek rangsora. A tamogatas odait616se annak a foggv6nye. hogy a sorrend alapjan
hany projekt megva16sit6sara elegend6 a teljes tamogatasi keret6sszeg
k6relemre adott 6sszpontszam nem 6ri ela minimdlis I lpontot.
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4.4.3.A tamogatasi k6relmek IH altaliv6gs6 ellen6z6s6nek krit6riumai
1. Az IH altai az elektronikusan benyOjtott tamogatasi k6relem vonatkozisiban ellen6rzend6 nem
hianyp6toltathat6 jogosultsagikrit6riumok:
a) a tamogatast ig6ny16altai benyOjtott nyilatkozat elektronikus 6s - elektronikus aldirgs haszndlatdnak
kiv6te16vel- paperalap0 p61danyahianytalan. hibitlan 6s hatdrid6ben benyOjtasrakerillt.

b) a tamogatast ig6ny16dtlithat6 szervezetnek min6stll az illamhdztartdsr61 sz6162011. 6vi CXCV.
t6rv6ny (a tovdbbiakban: Aht.) 1. $ 4.pontja 6s 50. $ (1) bekezd6s cJ pontja szerint.
c) a TOP 7. prioritas c61kitOz6seihezva16 igazodasl
d) a

tamogatast

ig6ny16k

tamogatasi

rendszer

szempontjab61

va16

megfele16s6ge

felszamolas/v6gelszamolas/ad6ssagrendez6s mentes. k6ztartozds mentes. atlathat61

e) az AOHF-ben r69zitett kizdr6 okok esetleges fenn6116sa.
Amennyiben a fenti nem hianyp6toltathat6jogosults6gi krit6riumoknak az IH-nak elektronikusan benyOjtott
tamogatasi k6relem nem felel meg. akkor hianyp6tlasi felhivds n61kill elutasitisra kertll.

Az IH altai az elektronikusan benyOjtott tamogatasi k6relem vonatkozisiban ellen6rzend6
hianyp6toltathat6 jogosultsagikrit6riumok:

2

a) a HBB altai birglt 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 hianyp6toltathat6jogosultsagi krit6riumoknak az IH-nak elektronikusan benyOjtott
tamogatasi k6relem nem felel meg, 6s ha az adottjogosultsagikrit6rium. vagy az adottjogosultsagiszempontot
igazo16dokumentum hianya vagy hibaja hianyp6tlas keret6ben p6toltathat6. akkor az IH egyszeri alkalommal

hianyp6tlasirasz61itfel.
Felhivjuk a tisztelt tamogatast ig6ny16flgyelm6t. hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormanyrendelet 64/A $ 6rtelm6ben

az iranyit6 hat6sag vizsgalja az adott tamogatasi k6relemmel 6sszeftlgg6, a rendelet XVI. fejezete szerinti
k6zbeszerz6si eljarasok ellen6rz6s6nek eredm6ny6t, tovibbd - ha rendelkezs6re all - az adott tamogatasi
k6relemmel 6sszeftlgg6, a XVI. fejezet alapjan lefolytatott ellen6rz6s eredm6ny6t annak 6rdek6ben, hogy el
nem szdmolhat6 tamogatasi 6sszeg ne kertJlj6n odait616sre

5

A FiNANSZiROZASSAL KAPCSOLATOS INFORMAC16K

K6rjOk. a projekt e16k6szit6sesorin vegye figyelembe. hogy a tamogatast a projekt megva16sitasasorin csak
akkor tudja maid ig6nybe venni. ha megfelel a k6vetkez6 szabalyoknakl

5.1. A tamogatasformaja
Jelen helyi felhivds keret6ben nyOjtott tamogatas vissza nem t6ritend6 tamogat6snak min6s01

5.2. A projekt maximilis elszimolhat6 6sszk61ts6ge
Jelen helyi felhivis eset6ben nem relevdns

5.3. A tamogatas m6rt6ke, 6sszege
a) Az ig6nyelhet6 vissza nem t6ritend6 tamogatas 6sszege minimum 500.000 Ft. maximum 4 000 000 Ft
lehet. de csak a rendelkez6sre a116.felhasznilhat6 forrds 6sszeg6ig.
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b) A tamogatas maxim61ism6rt6ke az 6sszes elszdmolhat6 k61ts6g100 %-a
A csek61y 6sszegO tamogatas kateg6rla alkalmazisa eset6n a b) pontban szerep16mondatot a k6vetkez6k

szerintsztiks6ges kieg6sziteni:
A tamogat6s maxim61is m6rt6ke az elszdmolhat6 k61ts6gek 1 00 %-a

5.4. E161eg ig6ny16se
Jelen felhivis keret6ben tamogatott projektek eset6ben az ut6finanszirozgs0 tev6kenys6gekre ig6nybe vehet6
tamogatasi e161egmaxim61ism6rt6ke a megit61ttamogat6s 6sszeg6nek legfeljebb

a) 25 %-a, de term6szetes szem61y, mikro-, kis- 6s k6z6pvallalkozas,
b)

civil szervezet, egyh6zi jogi szem61y
nonprofit gazdasagi tarsasag kedvezm6nyezett eset6n legfeljebb 6tszdzmilli6 forint.
100 %-a k6zponti. helyi 6nkorm6nyzativagy k6ztesttlleti k61ts6gvet6siszerv. k6zvetlenvagy k6zvetett
t6bbs6gi 611amitulajdonban a116gazdasagi tarsasag. helyi 6nkormanyzat, 6nkormanyzati tarsulas.
k6ztest01etvagy k6zalapitvany kedvezm6nyezetteset6n. amennyiben
ba) a fjzet6si szim16itaz Aht. alapjan a kincst6rbank6telesvezetni, vagy az eur6pai uni6s
forrdsb61 nyOjtott k61ts6gvet6si tamogatasok keze16s6re a kincstirnil

kt116nfizet6si sz6m16val

rendelkezik, vagy
bb) megit61t tamogatasanak 6sszege nem 6ri el az 6tvenmilli6 forintot.

Felhivjuk a figyelmet. hogy a k6zponti k61ts6gvet6siszerv, helyi 6nkormanyzat, 6nkormanyzati tarsulas,
k6zvetlen vagy k6zvetett t6bbs6gi 611amitulajdonban a116gazdasagi tarsasag kedvezm6nyezett r6sz6re
tamogatasie161egakkor foly6sfthat6, ha az ir6nyft6 hat6sag a kedvezm6nyezett altai benyOjtott,az adott naptari
6vre vonatkoz6 projektszinto likvidit6si tervet j6vahagyta.
A likvidit6si terv sablonja a HACS honlapjan/ helen helyi felhivds szakmai mel16kleteik6zott ta161hat6meg
A likviditgsi tervre vonatkoz6 tovgbbi szabalyokat a Kormanyrendelet 117/A. $-a tartalmazza
Felhivjuk a figyelmet, hogy a tamogatasi e161eg- vagy t6bb r6szletben t6rt6n6 e161egfoly6sit6seset6n annak

els6 r6szlete - kifizet6s6t61szdmitott hat h6napon be101id6k6zi kifizet6s ig6ny16stsztlks6ges benyOjtani6s
611amitamogatas eset6n az e161egfoly6sitas6t61szdmitott 3 even belul az e161eggelelszdmolni.

5.5.Az elszimolhat6 k61ts6gekk6re
A projekt elszimolhat6 k61ts6gei k6z6tt azon k61ts6gektervezhet6k. amelyek a projekt t6mogathat6
tev6kenys6geihezkapcso16dnak.
szerepelneka felhiv6sban r69zitett elszimolhat6 k61ts6gekk6z6tt 6s
megfelelnek az dltalinos elszamolhat6sagifelt6teleknek.
A projekt nem elszimolhat6 kdlts6geinek a tamogathat6 tev6kenys6gekhez kapcso16d6, nem elsz6molhat6
k61ts6gekvagy a nem tamogathat6 tev6kenys6gek k61ts6geimin6solnek. A nem elsz6molhat6 k61ts6gek r6szei
a projekt 6sszk61ts6g6nek. azonban nem r6szeia projekt elsz6molhat6 k61ts6g6nek.

Amennyibena projekt tartalmaz olyan tamogathat6tev6kenys6get. amelyet nem a tamogatasi k6relem
r6szek6nt. nem annak k61ts6gkeret6b61kivdn megva16sitani, 6s/vagy tartalmaz olyan nem tamogathat6
tev6kenys6get. amelyet a tamogatast ig6ny16meg kevin va16sitania projekt r6szek6nt. azonban a felhivdson
kivtJli forrasb61. akkor ezen tev6kenys6geket elkt116nitetten 6s egy6rtelmOen be kell mutatnia tamogatasi

k6relemben, valamint a k6s6bbiekben megk6t6sre ker016 vgllalkoz6i szerz6d6sekben is. A projekt
k61ts6gvet6s6nek
megfele16enr6szletezettnek6s ily m6don ellen6rizhet6nekkell lend ahhoz, hogy
meghatarozhat6legyen a k61ts6gek.illetveezen belli az elszimolhat6 k61ts6gekbesoroldsa

A tamogatasi k6relem r6szek6nt benyOjtott k61ts6gvet6snektartalmaznia kell a projekt 6sszes
k61ts6g6t!
A k61ts6gekelszamolhat6sagaval kapcsolatos gltaldnos e16ir6sokat. tovdbbd az egyes k61ts6gtipusokra,illetve

k61ts6gelemekrevonatkoz6 ilta16nos szabalyozast a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mel16klet6tk6pez6
Nemzeti szabalyozas az elszimolhat6 k61ts6gekr61- 2014-2020 programozasi id6szak c. Qtmu\a\6\aria\mazda
25

Jelen felhivds keret6ben az algbbi k61ts6gektervezhet6k, illetve szdmolhat6k el

Proiekte16k6szit6s kdlts69ei(Sajat

teljesit6sben is elv6gezhet6 a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend

5

mel16klete szerint)
E16zetes tanulmdnvok. enaed61vez6si dokumentumok

k61ts6ge

egy6b sztlks6ges hatt6rtanulmanyok. szakv61em6nyek
szuks6gletfelm6r6s, e16zetesig6nyfelm6r6s. c61csoportelemz6se. piackutatas, helyzetfeltaras
szak6rt6i ha16zat6pit6s.szak6rt6i m(ihelymunkak k61ts6ge
tdrsadalmi partnerek, 6rintettek bevondsdval kapcsolatos k61ts6gek
Eav6b proiekte16k6szit6shez kapcso16d6 k61ts6q

e16k6szit6shez
kapcso16d6
egy6bszak6rt6itandcsadis
11. Szakmai meava16sitishoz kapcsol

(sajat teljesit6sbenis elv6gezhet6a

272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. mel16kleteszerint)
Szakmai meava16sitdshoz kapcso16d6 szojgiltgtdsok k61ts6ae
Marketing. kommunikgci6s szolgdltgt6$ok k61ts6aei
marketingeszk6z6k fejleszt6se
egy6b kommunikdci6s tev6kenys6gek k61ts6gei
K6telez6en e16irt nvilvinossaq biztositas6QBk k61ts6ae
Eqv6b szolqdltatdsik61ts69ek

biztosit6kok jogi, k6zjegyz6i, bankk61ts6gei
hat6sagi igazgatasi. szolgaltatasidijak. illet6kek

111. Szakmai megva16sitasban kdzremOk6d6 munkatirsak k61ts69ei
Szakmai meava16sitgshozkapcso16d6szem61viielleq0 riforditis

munkab6r
foglalkoztatastterhe16ad6k, jaru16kok
szem61yijelleg0 egy6b kifizet6sek
lv.

Szakmai megva16sitashoz kgpQ$o16d6eav6b k61ts69ek
Szakmai megva16sitashoz kapcso16d6 anyagk61ts6g

V

Altalinos (rezsi) kalt$4
Altalinos vallalat-iranyitasik61ts6g
Egy6baltalanos(rezsi) k61ts6g:
kommunikici6s 6s postaforgalmi szolgaltatasokk61ts6ge
k6ztJzemiszolgaltat6sok k61ts6ge
biztositdsik61ts6g
bankszimla nyitas 6s vezet6s k61ts6ge
dokumentici6s/archivd16sik61ts6g
EgyszerOsitett k61ts6gelszamolasra vonatkoz6 e16irisok
Az egyszerOsitettelsz6molisi m6d alkalmazdsa a jelen felhivis keret6ben megva16su16
projektek eset6ben
k6telez6 az aldbbiak szerint
Az egyszerOsitettelszgmoldsi m6dok eset6ben. a k61ts6gekfelmer016s6ta kedvezm6nyezettnek nem kell
aldtdmasztania h6tt6rdokumentumokkal (p61daulszam16val.bankszamlakivonattal, 6sszesit6vel, illetve egy6b
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szdmviteli bizonylattal), 6s a piaci draknak va16 megfele16st sem kell vizsgalni. Ez a gyakorlatban azt jelenti.
hogy a kedvezm6nyezettnek sem a kiflzet6si k6relem mel16kletek6nt nem kell a k61ts6gfelmeri116s6tigazo16
dokumentumokat benyOjtani az iranyit6 hat6saghoz, sem elk016nitetten nem sztlks6ges 6rizniazokat a projekt
helyszin6n / nyilv6ntartasaban. A hazai sz6mviteli szabalyoknak megfele16ena bizonylatokat term6szetesen

meg kell 6riznie a kedvezm6nyezettnek.viszont a tamogatast nyOjt66s ellen6rz6 szervezetek helyszini
ellen6rz6s sarin sem vizsgaljak ezeket
Az Eur6pai Parlament 6s a Tandcs 1303/2013/EU rendelet 67. cikk(1) bekezd6s d) pontjanak 6s(5) bekezd6s
d) pontjanak. valamint a 68. cikk (1) bekezd6s b) ponqanak. valamint a 2014-2020 programozasi id6szakban
az egyes eur6pai uni6s alapokb61sz6rmaz6 t6mogatasok felhasznilgsdnak rendj6r61sz616 272/2014. (XI. 5.)

Korm. rendelet 5. mel16klet6nek7.7.2.2.1. pontjanak alapjan, jelen felhivds keret6ben, illetve a
projektmegva16sitas sorgn

k6telez6

az alabbi, m6dszertani

megalapozast

nem ig6ny16 szgza16kban

meghatarozott atalany (flat rate) alap0 egyszerOsitett k61ts6g elsz6mo16si m6dot alkalmazni- amennyiben a
lentebb meghatarozott k6zvetett k61ts6geknem k6zbeszerz6si eljaras keret6ben ker01nekbeszerz6sre. illetve
azok nem 6rintettek k6zbeszerz6si eljar6ssal - figyelemmel a kett6s finanszirozds elker016s6re

A projekt szakmai megva16sitasaban kdzvetlen01 k6zremOk6d6 munkatirsak szem61yi jelleg0
riforditisainak 15%-a fordithat6 a projekt megva16sitasahoz k6zvetetten kapcso16d6 tev6kenys6gek,
szolgaltatasokk61ts6geinekfedezet6re.
JelenFelhiviskeret6bena
Szakmai megva16sitashoz kapcso16d6 anyagk61ts6g

K6telez6nyilvanossag biztositds6nakk61ts6ge,
Altaldnos (rezsi) k61ts6gek.

a k6zvetett k61ts6gek.Ezek a k61ts6gekcsak atalany alap0 elszimolisk6nt nyOjthat6akbe a szakmai
megva16sitasaban kdzvetlen01 kdzremlik6d6 munkatirsak szem61yi jelleg0 riforditisainak
15%-a
erej6ig, megtartva a Felhivis 5.7 pontjaban szerep16vonatkoz6 kdlts6gkorlatokat is.
K6zvetlen k61ts6gneksz6mit a projekt sor6n elszdmolhat6 minden m6s k61ts6gkateg6ria.

A k6zvetlenol k6zremOk6d6 munkat6rsak szem61yijelleg0 riforditdsainak min6sulnek a projekt szakmai
megva16sitasabank6zvetlentll k6zremOk6d6 munkat6rsak szem61yijelleg0 rafordrtasai. tehgt a vetit6si dap: a
szakmai megva16srtasban r6sztvev6 munkatdrsak szem61yi jelleg0 rdfordit6sai k61ts6gkateg6ria, amelybe a
projektmenedzsmentk61ts6geinem tartoznak bete. A szdza16kosatalany m6rt6ke: legfeljebb 15%. A
szgza16kos atalany elszdmoldsba bevont k6zvetett k61ts6gek kiflzet6se
kifizet6s6vel egyidej01eg t6rt6nik, att61 nem kt116nv61aszthat6.

a vetit6se alapot k6pez6 k61ts6g

A 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet 5. mel16klet6nek7.5 pontja alapj6n teljes eg6sz6ben k6zbeszerz6si vagy
beszerz6si eljaras keret6ben megva16su16projektek megva16sitasa sorgn felmer01t k61ts6gek eset6n nem
alkalmazhat6 egyszerOsitett elszdmoldsi m6d. Ha az elszdmolni tervezett k61ts6geknekcsak egy r6sze
keletkezett k6zbeszerz6si vagy beszerz6si eljar6s keret6ben megk6t6tt szerz6d6sb61. az alkalmazhat6sag
felt6teleit vizsgalnikell. Ha a kiszervezett (beszerz6s. k6zbeszerz6s Omanmegva16sitott)tev6kenys6g a projekt
mOszaki,szakmai tartalmgnak 16nyegesvagy t6bbs6gielem6t jelenti, akkor egyszerOsitett elszdmo16saz adott
tev6kenys6g vonatkozdsdban nem alkalmazhat6
Amennyiben a megva16sft6s sordn szabalytalansagi eljaras eredm6nyek6nt megallapithat6. hogy p6nztJgyi

6rdeks6relem t6rt6nt 6s p6nziJgyi korrekci6 e16irisa szOks6ges. adott t6telek levonasaval. elszdmolhat6
6sszeg6nek cs6kkent6s6vel, vagy egyes k61ts6gtfpusokrafordithat6 t6mogatasi 6sszeg cs6kkent6s6vel. a
szabalytalansaggal 6rintett. vetot6sialapba tartoz6 6sszeghez automatikusan hozzdad6sra kertll a sz6za16kos
atalannya16rintett6sszeg is.
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K6zszf6ra szervezetek eset6n a projektmenedzsment k61ts6gekelszamolhat6saga tekintet6ben figyelembe kell
vennia 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mel16klet6nek3.8.2. pontjaban foglalt e16irgsokat.

Sadatteljesit6s a 272/2014. (Xi.5.) Korm. rendelet 5. sz. mel16klet3.5 pontjaban leirtak szerlnt az a16bbi
k61ts6gkateg6riak"k61ts6gtipusaivonatkoz6siban sz6molhat6 el:
Projekte16k6szit6sk61ts6geil
Szakmal megva16sitashoz kapcso16d6 szolgaltat6sok

k61ts6gei.

Szakmai megva16sitasbank6zremOk6d6 munkatirsak k61ts6gei(kiv6ve: szakmai
megva16sitashozkapcso16d60tikalts6g, kikOldet6sik61ts6g);

Projektmenedzsmentk61ts6gek (6sszes k61ts6gtipus vonatkozasaban, kiv6ve:
prouektmenedzsmenthezkapcso16d6 0tik61ts6g, kikOldet6si k61ts6g 6s egy6b
prdeMmenedzsmentk61ts6g)
A sajat teljesit6s keret6n belol a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mel16klet3.5.4. 6rtelm6ben a
k6zremOk6d6 munkatdrsak szem61yijellega rdforditisai szdmolhat6k el

Amennyiben a tamogatast ig6ny16helyi 6nkormanyzat 6s az adott k61ts6gtekintet6ben a sajat teljesit6st
lehet6v6 teszia felhivas, akkor elszdmolhat6nak min6sol a polgarmesteri hivatal vagy k6z6s 6nkormanyzati
hivatal alkalmaz6sdban a116munkatirsak brutt6 munkab6r- 6s b6rjaru16kk61ts6geis a vonatkoz6 szabalyozas
felt6teleinek betartdsdval.

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

5.6.Az elszamolhat6sagtovibbifelt6telei
A helyi felhivis keret6bentamogatott projektek k61ts6geielszamolhat6saganak kezdete: 2019. 09 02, v6ge
2022 05 29

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mel16klet2.3.2.5b pontja 6rtelm6ben a nem k6zbeszerz6sk6teles
beszerz6sek vonatkozisdban az aldbbi 6sszef6rhetetlens6giszabalyok dllnak fenn:
Nem fuggetlen az az ajanlattev6.

a) amelyben a tamogat6st ig6ny16/ kedvezm6nyezettvagy ezek tulajdonosa- iranyit6 vagy feltlgyeleti
szerve -. annak tagja. 6s/vagy a szervezet nev6ben nyilatkozatt6telre. k6pviseletre jogosult szem61y,
tovdbbd ezen szem61yhozzatartoz6ja az aldbbi jogok valamelyik6t gyakorolja: tulajdonosi, fenntart6i,
vagyonkeze16i,iranyitasi, k6pviseleti, munkaltat6i. vagy kinevez6sil
b) amelynek tulajdonosa - iranyit6 vagy feltlgyeleti szerve -. annak tagja. 6s/vagy a szervezet nev6ben
nyilatkozatt6telre. k6pviseletre jogosult szem61y. a tamogatast ig6ny16 / kedvezm6nyezett
szervezet6ben vagy ugyanazon beszerz6s vonatkozisiban mdsik ajanlattev6 szervezet6ben az aldbbi
jogok valamelyik6t gyakorolja: tulajdonosi, fenntart6i, vagyonkeze16i. iranyitasi. k6pviseleti, munk61tat6i
vagy kinevez6silvagy
c) ha a tamogatast ig6ny16/ kedvezm6nyezettvagy mdsik ajanlattev6 vonatkozis6ban partner vagy
kapcsolt vgllalkoz6snak min6sol.
Az 6sszef6rhetetlens6g vonatkozdsdban 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
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6r6kbefogad6-,a mostoha- 6s a neve16szt116,
a testv6r, az 61ettars,az egyenesagbell rokon hazastarsa, a
hgzast6rs egyenesagbelirokona 6s testv6re. 6s a testv6r hizast6rsa.

A tamogatasi k6relemben tervezett elszimolhat6 k61ts6gekalgtimasztisa
A k61ts6gszamftas
alapjaul szolga16egys6garaknem haladhaqakmeg a szokdsospiaci brat, illetve a jelen
Felhivis 5.7 pontjaban r69zitett tev6kenys6gek eset6n feltDntetett korlitokat. Piaci it igazolasa a
k6zbeszerz6sieljaras alapjan megk6t6tt szerz6d6s eset6ben a k6zbeszerz6s dokumentaci6javal,vagy
k6zbeszerz6si k6telezetts6g hianyaban, illetve a k6zbeszerz6si 6rt6khatdrt el nem 6r6 beszerz6sek eset6ben
t6bb lehets6ges szdllit6t61 t6rt6n6 ajanlatk6r6s keret6ben be6rkezett ajanlatokkal t6rt6nhet. Legalabb h6rom
egymast61 6s a tamogatast ig6ny16(k)t61/kedvezm6nyezett(ek)t61 ftlggetlen ajanlattev6t61 szarmaz6.

azonos

targy0. 6sszehasonlithat6.6rv6nyes . irisos arajanlat meg16tesztlks6ges. In-house beszerz6s eset6n a
Kedvezm6nyezetta piaci frat a 272/2014. (XI.5.) Kormanyrendeletin-house beszerz6sekre vonatkoz6
elszamolhat6sagiszabalyainakbetartasaval.6s a nem ftlggetlen arajanlat mellett. hirom egymast616s a
tamogatast ig6ny16(k)t61/kedvezm6nyezett(ek)t61
ftJggetlen ajanlattev6t61szarmaz6. azonos targy0,
6sszehasonlithat6.6rv6nyes, ir6sos arajanlattaligazolja. Az ajanlatk6r6st Ogy kell lebonyolitani,hogy az
igazolas felt6telei teljesithet6ek legyenek.

Nem k6zbeszerz6shezkapcso16d6k61ts6geset6n a piaci 6rnak va16 megfele16sellen6rz6se c61jab61a
tamogatast ig6ny16neka tamogatasi k6relemmel egyidej01eg.annak mel16kletek6nt.de legk6s6bb a projekt-

e16k6szit6sim6rf61dk6iglega16bb hdrom r6szletes 6raj6nlatot szUks6ges benyOjtaniaminden relevins
k61ts6gvet6sit6tel eset6ben. K6zbeszerz6shez kapcso16d6k61ts6geset6n ugyanezen id6pontig elegend6 egy
indikativ arajanlat. illetve tervez6i k61ts6gbecs16sbenyOjtasa minden relevins k61ts6gvet6sit6tel eset6ben.

Fentiek a161kiv6telt k6peznek a hdrom milli6 forintndl nagyobb elszdmolhat6 6sszk61ts6g0projektek azon
leend6 szerz6d6sei. melyek tervezett k61ts6ge nem haladja meg a brutt6 300 000 forintot. Ez ut6bbi esetben
az arajanlatoknak rendelkez6sre kell allnia, azonban benyOjtani nem szOks6ges, azokat a t6mogat6 helyszini
ellen6rz6s keret6ben ellen6rizheti
A nyilt kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 eszk6z6k eset6n az irdsos ajanlatok kivdlthat6ak hivatalos
arajanlatok bemutatasaval(pl.: forgalmaz6 c6gek honlapja)
Az arajanlatk6r6seket 6s az ajanlatok be6rkez6s6t megfele16en dokument61ni sztlks6ges (postai feladds

b61yegz6je/faxjelent6s/6rkeztet6s/iktatas),
mely a helyszini ellen6rz6sek sor6n ellen6rz6sre ker01.Az
a16tdmaszt6dokumentumok (arajanlatok. kimutatasok) nem lehetnek a k6zbeszerz6s vagy beszerz6s
eredm6nyek6nt megk6t6tt szerz6d6s aliirds6nak dgtumihoz k6pest 6 h6napnal r6gebbiek.
Kifizet6sl ig6ny16sellen6rz6se sorin amennyiben az ajanlatok a piaci gr igazolasara alkalmatlanok(kt116n6sen
nem 6sszehasonlithat6ak. nem azonos targyOak. nem egymast616s a projektgazdat61/ajanlatk6r6t61filggetlen17

piaci szerep16kt61
szarmaznak. a t6nyleges piaci gut jelent6sen meghaladjak) a felmertllt k61ts6geka projekt
terh6re nem elszdmolhat6ak.

A szem61yijelleg0 r6fordit6sokmegalapoz6saraa tamogat6sik6relemmelegytltt benyOjtand6ka tamogatasi
k6relem benyOjtasat mege16z6 6vre vonatkoz6 b6rkartonok vagy egy nyilatkozat az 6rintett id6szak szem61yi
jelleg0 riforditdsainak 6rt6k6r61,melynek megalapozottsagat a tamogat6 ellen6rzi. Amennyiben c61feladatkerill
megallapitasra a projektben elv6gzend6 feladatokra, Ogy a c61feladatkeret6ben megallapitott b6r/illetm6ny have
6sszege nem haladhatja meg az adott munkav611a16.
Kedvezm6nyezettn61.a tamogat6si k6relem benyOjtasakor

6rv6nyes b6r6nek/illetm6ny6nekhavi 6sszeg6t. A tamogatasi k6relem k61ts6gvet6s6ben
minden esetben
sztlks6ges megje161ni,
hogy az adott szem61yfoglalkoztat6sa milyen jogviszonyban t6rt6nik majd, 6s
r6szletesen kertJlj6nbemutatdsra a tervezett k61ts6gszimitisi

m6dja

i7 Nem ftlggetlen az az ajanlattev6. amelyben a tamogatast ig6ny16.illetve kedvezm6nyezettvagy tulajdonosa (iranyit6 vagy feliJgyeleti
szerve), annak tagja, a szervezet nev6ben nyilatkozatt6telre. k6pviseletre jogosult szem6ty. ezen szem61yPtk. 8:1 . $ (1) bekezd6s 2. pontja
szerinti hozzatartoz6ja. tulajdonosi, fenntart6i, vagyonkeze16i. iranyitasi, k6pviseleti. m unkaltat6i. vagy kinevez6si jogokat gyakorol. vary

forditva, amely olyan szgllit6t61szarmazik. amelynek tulajdonosa (iranyit6 vagy felagyeleti szerve), annak tagja. a szervezet nev6ben
nyilatkozatt6telre, k6pviseletre jogosult szem61y, a kedvezm6nyezett szervezet6ben vagy a misik ajanlattev6 szervezet6ben tulajdonosi,
fenntad6i. vagyonkeze16i. iranyitasi, k6pviseleti, munkdltat6i vagy kinevez6si jogokat gyakorol. Nem faggetlen tovibbg az ajanlattev6, ha
a tamogatast ig6ny16.iljetve kedvezm6nyezett vagy misik ajanlattev6 vonatkozgsiban partner vagy kapcsolt villalkozgsnak min6sCll
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Meg16v6 foglalkoztatott eset6ben az elszimolhat6 szem61yi jelleg0 rifordrt6sok csak indokolt esetben
(munkaid6 n6veked6s. feladatb6vt)16s. munkak6rb6vtJ16s)6s m6rt6kben emelkedhetnek a tamogatasi ig6ny
benyOjtas6t mege16z6 utols6 6vi atlagb6rhez k6pest.

A piaci it bizonyitasa a Kedvezm6nyezett feladata 6s fele16ss6ge. Ezgltal a projekt k61ts6gvet6s6nek 6s az
abban szerep16k61ts6gt6teleknekmegfele16enr6szletezettnek, szakmai indokldssal el16tottnak6s ilyen m6don

ellen6rizhet6nekkell lenniOkahhoz. hogy a piaci iraknak t6rt6n6 megfele16sellen6rizhet6legyen. A
k61ts6gvet6sr6szletezetts6g6t 6s bemutatisdt minden k61ts6gelem vonatkoz6siban Ogy kell megtenni, hogy

beazonosithat6 legyen a tervezett egys6gar, annak felosztdsa k61ts6gt6telekre, az egys6g megnevez6se.
szakmai indoklds a m6rt6k6re vonatkoz6an.
A piaci dr igazolasat61eltekinteni csak az Ir6nyit6 Hat6sag altai adott egyedienged61y alapjan. a beszerzend6

eszk6z vagy szolgaltatasegyedijelleg6nek aldtdmasztisdval lehet (pl.: hat6sagiarak. k6ztlzemi szolgaltatas.
vagy olyan specialis eszk6z. techno16gia. amelyek csak egy gyart6t61 szerezhet6 be. vagy az adott eszk6zt,
berendez6st csak egy kizar61agosforgalmaz6 hozhatja be Magyarorszagra)
Az ellen6rz6shez ilyen esetben biztositani kell legalabb egy referenciaarat. az a16bbiforrdsok valamelyik6b61

(a gyart6 hivatalos arlistai, kata16gusailkOlf61dik6pviseletek arlistai, kata16gusaila forgalmaz6 altai mas. a
kedvezm6nyezett61filggetlen szervezeteknek adott arajanlat - amennyiben a forgalmaz6 ezeket rendelkez6sre
bocsatla).

EgyszerCisitettelszimo16ssal 6rintett kolts6gek tekintet6ben nem kell benyOjtania piaci drnak va16
megfele16s6gigazolasara szolga16arajanlatokat.

A tamogatast ig6ny166s a kedvezm6nyezett k6teles vizsgalni az aj6nlattev6k szerz6d6s teljesit6s6re va16
alkalmassagat.
A projekt megva16sitasszakaszdban k61ts6gvet6sit6telt 6rint6 szerz6d6sm6dositdseset6n minden relevins
esetben szilks6ges benyOjtania piaci gr megfele16s6g6talatamaszt6.Kormanyrendeletbenmeghatarozott
dokumentumokat6s szakmai indoklist a m6dositisra vonatkoz6an. A m6dositgst minden esetben a
m6dositdssal 6rintett k61ts6g,elszdmoldsra t6rt6n6 benyOjtasa e16ttszoks6ges benyOjtani.

K61ts6gn6vekm6ny
ellen6rz6sesorin a Tamogat6 Az eur6pai uni6s forrdsb61finanszirozottegyes
projektek k61ts6gn6vekm6nyetamogathat6sagar61sz61617/2017. (11.I .) Korm. rendelet szerint jar el
Jelen felhivis keret6ben egyszeri elsz6molisra van lehet6s6g

Jelen felhivds keret6benaz algbbi k61ts6gektekintet6ben6sszesit6k6nt6rt6nik a megva16sitassordn az
elsz6molis:
1. A projektmenedzsment tev6kenys6g6ben vagy a szakmai megva16sitasaban r6szt vev6k projekthez
kapcso16d6 szem61yi jelleg0 k61ts6geinek elsz6molisa a Szem61yi jelleg0 k61ts6gek 6sszesft6j6n

(amennyibenrelev6ns)
2. Anyagk61ts6gelsz6molisa az Anyagk61ts6g 6sszesit6n (amennyiben relevans)
3. Altaldnos (rezsi) k61ts6gaz Atta16nos(rezsi) k61ts6g6sszesit6n (amennyiben relev6ns)

4. Kis tamogatastartalm0szdmlik a Kis t6mogatastartalm0sz6m16k6sszesit6j6n (amennyibenrelevant)
Jelen felhivds keret6ben kis tamogatastartalm0 bizonylatok 6sszesit6j6n elszimolhat6 bizonylatok maximilis

tamogatastartalma:
.

amennyiben a 25 milli6 forintn61 kevesebb tamogatassal megva16su16projektek eset6n az elszdmo16

bizonylat tamogatastartalma a 100 ezer forintot nem haladja meg.
az elszimo16 bizonylatot Kis tamogatastartalm0 szdmldk 6sszesit6j6n szilks6ges elszdmolni
Jelen felhiv6s keret6ben sz6belimegallapod6s alapjan t6rt6n6 k61ts6gelszamolasranincs lehet6s6g
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E-beszerz6s funkci6 hasznilatira

vonatkoz6 taj6koztatas

A kedvezm6nyezetteknek lehet6s6gtlk van a palyazati e-tJgyint6z6s feltllet e-beszerz6s funkci6janak 6nk6ntes

haszn61atgra.Amennyiben a ..Beszerz6seim"mentlpontba az ajanlatt6teli hatdrid6t mege16z6enfelt61tik
beszerz6si ig6nytlket, Ogy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvanosan e16rhet6eklesznek
Az ig6nyt az ajanlatt6teli hat6rid6t mege16z6en.az ajanlatt6telhez szaks6ges 6sszer0 id6ben javasolt felt61teni
A beszerz6si ig6nyben lehet6s6g van megje161nit6bbekk6z6tt az ajanlatt6tel m6djat. hataridej6t, a beszerz6si
ig6ny targyat 6s a teljesit6si felt6teleket. Felhivjuk a figyelmet. hogy az e-beszerz6s funkci6 haszndlata nem
helyettesiti, csupan e16segithetia szokdsos piaci it igazolasara vonatkoz6 k6telezetts6gek teljesit6s6t.

E-beszerz6s funkci6 hasznilatira vonatkoz6 lehet6s6g
Felhivjuk a figyelmet. hogy a kedvezm6nyezettnek lehet6s6ge van a projekt keret6ben megva16sitand6. Kbt
hatalya alg nem tartoz6 beszerz6sei vonatkoz6sdban az aldbbiak szerint eljarni:
1. A kedvezm6nyezett beszerz6si ig6ny6t az ajanlatt6teli hat6rid6t mege16z6 legalabb Ot nappal k6teles a
paly6zati e-tJgyint6z6s feltlleten ,,Beszerz6seim" menUpont alatt felt61teni.
2. Nem kell k6zz6tenni a beszerz6si ig6nyt 3 000 000 Ft-n61nagyobb elszdmolhat6 6sszk61ts6g0 projektek
azon szerz6d6sei eset6ben, amelyek elszdmolhat6 6sszk61ts6genem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

5.7. Az elszimolhat6 k61ts6gekm6rt6k6re, illetve aranyara vonatkoz6

elvArisok
A projekt tervez6se sor6n az egyes elsz6molhat6 k61ts6gtipusok vonatkozdsdban a k6vetkez6 kor16tozisokat
szilks6ges figyelembe venni:

K61ts6gtipus

Maxim61ism6rt6ke az
6sszes elszgmolhat6
k61ts6arevetitve (%)

Projekt e16k6szrt6s,terfez6s (kiv6ve k6zbeszerz6si eljarasok
lefolvtatisinak

k61ts6ae)

Tdi6koztatgs.nvilvgnossia biztositgs
Alta16nos(rezsi) k61ts6aek

7%

0.5%
1%

Jelen felhlvis keret6ben a fenti tdbldzatban meghatarozott sz6za16koskorlitok betart6sa a tamogatasi k6relem
6sszeallitasa, valamint a projektmegva16sftas sordn k6telez6

5.8. Nem elszdmolhat6 k61ts6gekk6re
A tamogathat6 tev6kenys6gekhez kapcso16d6annem elszdmolhat6 k61ts6gnekmin6stll mindazon k61ts6g
amely nem szerepel az 5.5. pontban, k016n6sen:
a) Integr61tTelept116sfejleszt6siStrat6gia feltllvizsgalata, m6dositasa. kieg6szit6se. elk6szit6sel

b) 616illatvisir16sa
c) jarm0 beszerz6se

d) a levonhat66fa,
e) a kamattartozas-kiegyenlit6s.
f)

a hitelkamat.

g) a hitelt0116p6s k61ts6ge, egy6b p6nztlgyforgalmi k61ts6gek,
h) a deviza-atvaltasijuta16k.
i)

a p6nztlgyi. finanszirozisi tranzakci6kon realizilt arfolyamvesztes6g.

j)

a birsagok, kedvezm6nyezett altai fizetett k6tb6rek 6s a polgari perrendtartasr61sz6161952. 6vi lll
t6rv6ny 75. $ szerinti perk61ts6g,ftlggetlentJI att61,hogy bir6sag altai megit616srekeriJlt-e.
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k) haszn61teszk6zbeszerz6se
A felhivgs 5.5. pontjaban fel nem sorolt k61ts6gek abban az esetben sem szdmolhat6k el. amennyiben az 611ami
tamogatasi kateg6ri6kra vonatkoz6. helen felhivdsban talilhat6 egy6b iranymutatasok lehet6v6 tenn6k

5.9. Az allamitamogatasokra vonatkoz6 rendelkez6sek
Tamogatashalmoz6das
Azonos. vagy r6szben azonos azonosithat6 elszgmolhat6 k61ts6gekeset6n illami tamogatas abban az esetben
halmozhat6 mas, helyi, regionalis. illamh6ztartisi vagy uni6s forr6sb61 szdrmaz6 illami tamogatassal, ha az

nem vezet a csoportmentess6gi rendeletekben. vagy az Eur6pai Bizottsag j6vahagy6 hat6rozatiban
meghatarozott

legmagasabb tamogatasi intenzitis

t0116p6s6hez.

Allami tamogatas kt110nb6z6
azonosithat6 elszimolhat6 k61ts6gekeset6n halmozhat6 mas. helyi, regionalis.
dllamhdztartisi vagy uni6s forr6sb61szdrmaz6 dllami tamogatassal.
Az egy projekthez ig6nybe vett 6sszes tamogatas - fuggetlentJI att61. hogy annak finansziroz6sa uni6s.
orszagos. regionalis vagy helyi forrdsb61t6rt6nik - tamogatasi intenzitdsa vagy 6sszege nem haladhaqa meg
az iranyad6 uni6s 611amitamogatasi szabalyokban meghatarozott tamogatasi intenzitist vagy t6mogatasi
ssz
6sszeget
A kock6zatfinanszirozdsi tamogatas. az indu16 vdllalkoz6snak nyOjtott tamogatas 6s a csek61y 6sszeg0

tamogatas. amennyiben azonosithat6 elszdmolhat6 k61ts6gekkelnem rendelkezik, barmely egy6b,
azonosithat6 elsz6molhat6 k61ts6gekkelrendelkez6 611amitamogatassal halmozhat6. Az azonosithat6
elszdmolhat6 k61ts6gekkelnem rendelkez6 tamogatas a csoportmentess6gi rendeletekben 6s az Eur6pai
Bizottsag j6vahagy6 hatdrozatdban meghatarozott legmagasabb teljes tamogatasiintenzitasig vagy tamogatasi
6sszegig barmilyen mas. azonosrthat6elszdmolhat6 k61ts6gekkelnem rendelkez6 dllami tamogatassal
halmozhat6

5.9. 1. A felhivis keret6ben nyOjtott egyes tamogatasi kateg6riakra vonatkoz6
egyediszabalyok
A csek61y dsszegO 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 va16 alkalmazisgr61 sz616.2013. december 18-i1407/2013/EU bizottsagi

rendelet (HL L 352. 2013. 12.24. 1.o). a 2014-2020 programozasi id6szakra render forr6sok felhaszndldsira
vonatkoz6 uni6s versenyjogi 6rtelemben vert illami tamogatasi szabalyokr61sz616255/2014. (X.lO.) Korm
rendelet 100.$, valamint az eur6pai units versenyjogi 6rtelemben vett 611amitamogatasokkal kapcsolatos
eljarasr616s a regionalis tamogatasi t6rk6pr61 sz61637/201 1. (111.
22.) Korm. rendelet szabalyozza.
Az egy 6s ugyanazon villalkozgsnak min6s016vdllalkozisok r6sz6re az 1407/2013/EU bizottsagi rendelet
hatalya ald tartoz6. Magyarorsz6gonodait61tcsek61y6sszeg0 tamogatas (ezen alcim vonatkozdsdbana
tovibbiakban: tamogatas) brutt6 tamogatastartalma nem haladhatja meg a 200 000 eur6nak. k6zOti
kereskedelmi drufuvarozdst ellenszolgaltatas fej6ben v6gz6. egy 6s ugyanazon villalkozdsnak min6st116
v611alkozisokeset6n a 100 000 eur6nak megfele16forint6sszeget. figyelembe v6ve az 1407/201 3/EU bizottsagi
rendelet 3. cikk (8) 6s (9) bekezd6s6t.

A tamogatas a csek61y6sszegt] k6zszolgaltatasi tamogatassal a 360/2012/EU bizottsagi rendeletben
meghatarozott fels6 hatarig halmozhat6. A tamogatas m6s csek61y 6sszeg0 tamogatasokr61sz616
rendeleteknek megfele16ennyOjtottcsek61y 6sszeg0 tamogatassal a fent meghatarozottfels6 hatarig
halmozhat6.

A tamogatas nem halmozhat6azonos elszimolhat6 k61ts6gekvagy azonos kockdzatfinanszirozgsic610
int6zked6s vonatkoz6sdbannyOjtottdllami tamogatassal, ha az igy halmozott 6sszeg meghaladna a
csoportmentess6girendeletekbenvagy az Eur6pai Bizottsag j6vahagy6 hatdrozatdban meghatarozott
legmagasabb tamogatasi intenzitist vagy 6sszeget.
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A kedvezm6nyezettnek az 1407/2013/EU bizottsagirendelet 5. cikk(1) bekezd6se figyelembev6te16vel- az ott

meghatarozottfelt6telek teljesit6s6nek megallapitasara alkalmas m6don - nyilatkoznia kell a r6sz6re a
tamogatas odait616s6nek 6v6ben 6s az azt mege16z6 k6t p6nziJgyi 6vben nyOjtott csek61y 6sszeg0
tamogatasok t6mogatastartalmar61.
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CSATOLANDO MELLEKLETEKLISTAJA

6.1 .1.A helyi tamogatasi k6relem elk6szit6se sordn csatoland6 mel16kletek
listaJa
A helyi tamogatasi k6relem elk6szit6sekor a k6vetkez6 mel16kleteketszuks6ges csatolni

I .Tamogatasik6relemadatlap
2. Szakmai megalapoz6 dokumentum

6s mel16kletei

3 Arajanlato k:

a) A nem k6zbeszerz6s k6teles k61ts6gt6telek aldt6maszt6sdra I darab arajanlat, vagy mOszaki

terv/mOszaki
leiris
A nyflt kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 eszk6z6k eset6n az ir6sos ajanlatok

kivilthat6ak hivatalos arajanlatok bemutat6s6val (pl.: forgalmaz6 c6gek honlapja)
b) K6zbeszerz6shez kapcso16d6k61ts6geset6n egy indikativ arajanlat. vary 6pit6si tev6kenys6g
eset6ben tervez6i k61ts6gbecs16s
c) Szem61yi jelleg0 riforditdsok

megalapozasara a tamogatasi k6relemmel egytJtt benyOjtand6k

a tamogatasi k6relem benyOjtasat mege16z66vre vonatkoz6 b6rkartonok vagy egy nyilatkozat
az 6rintett id6szak szem61yijelleg0 rdfordit6sainak 6rt6k6r61

6.1 .2. Az IH-hoz v6gs6 ellen6rz6sre benyOjtand6 tamogatasi k6relemhez
csatoland6 mel16kleteklistaja
Az IH-hozv6gs6 ellen6rz6sre benyOjtand6tamogatasi k6relemheza k6vetkez6 mel16kleteketsztJks6ges
csatolni
Jelen felhiv6s 6.1.1. pontjaban e16irtdokumentumok

Felhivjuk figyelm6t. hogy a felsorolt mel16kleteketa helyi tamogatasi k6relem elk6szit6sekor kell csatolnil A
t6mogatast ig6ny16adatait tartalmaz6 /Vy/rafkozatc. dokumentum p61danyatpedig a tamogatasi k6relem IHhoz t6rt6n6 benyOjtasa,v6glegesit6se 6s lezirdsa utdn az elektronikuskit61t6program fogja generalni, igy az
a helyi tamogatasi k6relem csatoland6 mel16kleteik6z6tt nem kertllt felsoro16sra.A Nyilatkozat aldirdsdt 6s
elk01d6s6t,tovibbg tamogatasi k6relmek benyOjtasanak 6s elbiri16sdnak folyamatat az AUHF tartalmazza

6.2. A tamogat6i okirathoz csatoland6 mel16kleteklist6ja
Felhivjuk figyelm6t. hogy a felsorolt mel16kleteket a tamogat6i okirat megk6t6se sordn csatolniszuks6ges:

1. a kedvezm6nyezett nev6ben aliir6 szem61y vagy szem61yek - a k61ts6gvet6si szerv. a helyi
6nkormanyzat. a kisebbs6gi 6nkorm6nyzat. az egyh6zi jogi szem61y.a fels6oktatisi int6zm6ny, a
k6zalapitvany 6s az dllam kizar61agos tulajdonaban 16v6gazdasagi t6rsasag kiv6te16vel - p6nztlgyi
int6zm6ny altai igazolt, ogyv6d altai ellenjegyzett vagy k6zjegyz6 altai hitelesitett aliirgs mint6jat.
2. a kedvezm6nyezett - a k61ts6gvet6si szerv. a helyi 6nkormanyzat. a nemzetis6gi 6nkormanyzat. az
egyh6zi jogiszem61y, a fels6oktat6si int6zm6ny. a k6zalapitvany 6s az islam kizar61agostulajdonaban

16v6gazdasagi tarsasag kiv6te16vel- alapit6 (16tesit6) okiratdt vagy jogszabalyban meghatarozott
nyilvantartasbav6te16tigazo16okiratit.
3.

Nyilatkozat flnanszirozgsi m6d vglaszt6sir61
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6.3. Az elsa kifizet6si k6relemhez csatoland6 mel16kleteklistaja
Jelen Felhivis szempontjab61nem relevins

7

TOVABBlINFORMACIOK

T6j6koztatjuk a tisztelt t6mogatast ig6ny16t, hogy a helyi tamogatasi k6relmek elbirg16sa sor6n a tamogatast
ig6ny16velkapcsolatos. a k6zhiteles adatbdzisokban e16rhet6adatok vagy azok egy r6sze az eljarasi rendelet
hatalya ald tartoz6 szervezetek altai felhaszndldsra kertJlnek
A term6szetes szem61yeknek a szem61yes adatok keze16se tekintet6ben t6rt6n6 v6delm6r61 6s az ilyen

adatok szabad aramlasar61,valamint a 95/46/EK iranyelv hatalyon kiv01helyez6s6r61 sz6162016. aprilis

27-i(EU) 2016/679eur6pai parlamenti 6s tanicsi rendelet (altalanos adatv6delmi rendelet - GDPR)
e16irisaib61 fakad6 k6telezetts6gek
A tamogatasi k6relem benyOjtasanak c61ja. hogy a tamogatast ig6ny16- sikeres elbirilis

6s tamogat6 tartalm0
tamogatasi d6nt6s eset6n - a tervezett projekt megva16sitasaratamogatasi szerz6d6st k6ss6n/ Tamogat6
tamogat6iokiratot illitson ki. A tamogatasi k6relem feldolgozasahoz sztlks6ges, hogy a Tamogat6 a tamogat6st
ig6ny16projekt-adatlapon 6s annak mel16kleteibenfeltiJntetett szem61yesadatait - a palyazat.gov.hu honlapon
e16rhet6 Adatv6delmi nyilatkozatban

szerep16 adatkeze16si c61ok szerint - kezelje.18

A tamogatastig6ny16fele16saz6rt, hogy - az ilta16nosadatv6delmirendelet e16irgsainakmegfele16en
-- a
projekt adatlapon 6s annak mel16kleteibenfelttlntetett tovdbbi 6rintettek (a tamogatast ig6ny166s esetleges
konzorciumi partnereinek, szallit6inak, tulajdonosainak nev6ben 6s 6rdek6ben eljar6 mgs szem61yek,valamint

a projekt v6gs6 kedvezm6nyezettjei)
szem61yesadatainaka tamogatastig6ny16dltali keze16se6s a
fejleszt6spolitikai int6zm6nyrendszerszdmdra t6rt6n6 rendelkez6sre bocsdtdsa megfele16jogalappal 6s az
6rintettek megfele16t6j6koztatasat k6vet6en t6rt6nik. Az adatkeze16sjogalapjat jogszabalyi felhatalmazas. az
6rintettre vonatkoz6 szerz6d6ses k6telezetts6g. vagy az 6rintett e16zetes.egy6rtelm0, megfele16taj6koztatason
alapu16,6nk6ntes 6s hatdrozott hozzajarulasa k6pezheti, amelyben f61re6rthetetlenhozz6jarulasatadja a ri
vonatkoz6 szem61yesadatok meghatarozott c61b616s k6rben t6rt6n6 keze16s6hez.Az 6rintettekt61szem61yes
adatai keze16s6hezdltaldnos jelleggel hozzajarulas nem k6rhet6.
Ha a 272/2014.(XI. 5.) Korm. rendelet szerint a tamogatast ig6ny16n61aTamogat6 helysziniszem16t folytat le

a fentiek dokumentaltsaga megvizsgalasra kertllhet. Ha az adatkeze16sjogszerOs6g6vel kapcsolatban a
d6nt6s-e16k6szit6si
folyamat barmely szakasziban k6ts6g mertJIfel, Ogya Tamogat6 szdmira a relev6ns
dokumentumokat be kell nyOjtani
A Kedvezm6nyezettnek a projekt megva16sitasiszakasziban is meg kell felelnie a fenti e16irdsoknak.
A helyi akci6csoport fenntartja a jogot. hogy jelen felhiv6st a jogszabalyi k6rnyezet alakuldsdnak megfele16en
indokolt esetben m6dositsa. illetve jogszabalyban meghatarozott esetben felfaggessze. vagy lezarja, amelyr61
az iranyit6 hat6sag indokldssal ellitott k6zlem6nyt tesz k6zz6 a www.bicske-clld.hu oldalon.

A Pann6nia Szive - Bicske Helyi K6z6ss6g akci6csoportfenntartja a jogot, holy helen helyi felhiv6st a
jogszabalyi

k6rnyezet

alakuldsdnak

megfele16en indokolt

esetben

m6dositsa,

illetve

jogszab61yban

meghatarozott esetben felftlggessze. vagy lezarja. amelyr61 ... helyi akci6csoport indok16ssal el16tott
k6zlem6nyt tesz k6zz6 a www.bicske-clld.hu oldalon.
Felhivjuk a tisztelt tamogatast ig6ny16kfigyelm6t, hogy az AUHF a www.bicske-clld.hu honlapon ta161hat6
6s
gltalinos t6j6koztatast nyOjt az a16bbiakr61:

1. Az Utmutat6c61ja,hatalya
2. Kizgr6 okok listaja

3. A tamogatasik6relmekbenyOjtasanak
6s elbirildsinak m6dja
ta Az adatkeze16sjogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (altalanos adatv6delmi rendelet) 6. cikk (1) bekezd6s b) pontja
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1.1A helyi tamogatasi k6relmek benyOjtasanak 6s elbirdldsdnak m6dja -- helyi kiv61asztds

1.2 A t6mogatasi k6relmek benyOjtasanak 6s elbfrilis6nak m6dja - v6gs6 ellen6rz6s
T6j6koztatas kifogas benyOjtasanaklehet6s6g6r61
5. T6j6koztat6 a tamogat6i okirat megk6t6s6r61
6. A biztosit6knyOjtasi k6telezetts6gre vonatkoz6 t6j6koztat6
7. A fejleszt6ssel 6rintett ingatlanra vonatkoz6 felt6telek
8. Taj6koztatas a projektek megva16sitasar61.finansziroz6sar61.6s e16rehaladdsgnakk6vet6s6r61
9. A k6zbeszerz6si k6telezetts6gre vonatkoz6 t6j6koztat6
10 T6j6koztat6sra 6s nyilvanossagra vonatkoz6 kotelezetts6gek
11
A felhivassal, a projektkivalasztasi eljar6ssal 6s a projektmegva16sit6ssalkapcsolatos legfontosabb
4.

jogszab61yok
12

A k6rnyezetv6delmi. es61yegyen16s6gi6sa n6k 6s f6rfiak egyen16s6g6tbiztosit6 k6vetelm6nyek

K6rjOk,hogy a tamogatasik6relmet az 0tmutat6k figyelembev6te16velk6szits6k el!

8

A rELHiVAs SZAKMAIMELLEKLETEI
A felhivdshoz kapcso16d6m6dszertaniOtmutat6k
e
helyi tamogatasi k6relem adatlap kit61t6si0tmutat6
e
megalapoz6 tanulmany m6dszertaniOtmutat6
e
k61ts6g-haszonelemz6s 0tmutat6
b) Csatoland6 mel16kletek
Tamogat6i okirat sablon
Kommunik6ci6s csomagok keret6ben elsz6molhat6 k61ts6gekfels6 kor16tai
a)
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