FELHÍVÁS
A 2021-2027 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítésére

A Felhívás címe: A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és
projektszintű előkészítése
A Felhívás kódszáma: TOP-1.5.1-20
Magyarország Kormányának felhívása a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat számára1,
a 2021-2027-es programozási időszak stratégiai és projektszintű előkészítésének támogatása érdekében.
A Kormány célul tűzte ki a 2021-2027-es programozási időszakhoz kapcsolódó stratégiai és projektszintű
előkészítési tevékenységek támogatását az előkészítési feladatok gyorsítása, és azok magasabb
színvonalú megvalósítása érdekében. A cél elérését a Kormány a megyei önkormányzatok és a fővárosi
önkormányzat együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig;



a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják2, hogy:


projektjük megvalósításával hozzájárulnak a 2021-2027-es programozási időszak stratégiai és
projektszintű előkészítési tevékenységeinek megvalósításához;



a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági
feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!
2
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
Felhívás további fejezeteiben!
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF),
valamint a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei (pénzügyi
összesítők), amelyek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon.
A Felhívás, a szakmai mellékletek, az ÁÚF, a Pénzügyi Elszámolási Útmutató és kapcsolódó
mellékletei (pénzügyi összesítők), valamint a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák
a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban vagy a
Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére
kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a Pénzügyi Elszámolási
Útmutató, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek kapcsolódó dokumentumai esetén az Irányító
Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük,
hogy kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a megyei
önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el,
továbbá a fővárosi önkormányzat ellátja mindazokat a terület- és településfejlesztési, valamint
területrendezési, településrendezési és településüzemeltetési feladatokat, amelyek a főváros egészét
érintik, vagy amelyek a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepköréhez kapcsolódnak.
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint a megyei önkormányzat és a fővárosi önkormányzat területfejlesztési feladatai közé tartozik a
területfejlesztési tervezéssel összefüggő feladatok ellátása keretében:
- a megyei és a fővárosi területfejlesztési koncepció, illetve
- a megyei és a fővárosi területfejlesztési program kidolgozása és határozattal való elfogadása.
Jelen Felhívás célja a 2021-27-es programozási időszak területi operatív programjának a
megvalósításához szükséges, helyi, integrált területi stratégiai dokumentumok – mint például
területfejlesztési koncepció és program, integrált területi program – felülvizsgálata, elkészítése, valamint
olyan ERFA típusú projektek előkészítési munkáinak megkezdése, illetve elvégzése, melyek fizikai
megvalósítása a 2021-2027 közötti időszakban tervezett a területi operatív program keretében.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását Magyarország költségvetése biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 20 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg a 1005/2016. (I.18.) számú kormányhatározatban
szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1
896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16:00 óráig, pénteken
8:30:14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
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A) Stratégiai előkészítést, tervezést megalapozó dokumentumok:
1) Megyei, fővárosi Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, módosítása és megyei, fővárosi
Területfejlesztési Program készítése, valamint ezekhez szükséges egyéb munkarészek és
tevékenységek
2) Megyei, fővárosi Integrált Területi Program 2021-27 kidolgozása (továbbiakban: ITP 2021-27)
3) Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv készítése
B) Projektszintű előkészítés3:
1) Integrált Településfejlesztési Stratéga (továbbiakban: ITS) készítése, vagy meglévő
felülvizsgálata, módosítása
2) Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv készítése (továbbiakban:
ZIFFA)
3) Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (továbbiakban: ITVT) készítése
4) Települési Helyi Esélyegyenlőségi Programok felülvizsgálata, módosítása
5) Települési Vízkárelhárítási Terv készítése, felülvizsgálata, aktualizálása
6) Vízgazdálkodáshoz kapcsolódó szimulációs modellezés készítése, kalibrálása
7) Műszaki dokumentáció készítése (beleértve: helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett
állapot bemutatása legalább alaprajzokkal), rövid műszaki leírás, engedélyezési és kiviteli
tervek, kerékpáros nyomvonalterv, változási vázrajz)
8) Környezeti hatástanulmány, környezeti állapot felmérés készítése
9) Projektelőkészítő, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, költség-haszon elemzés,
megalapozó dokumentumok készítése
10) Igényfelmérések készítése és elemzése
11) Energetikai tanúsítványok készítése
12) Épületenergetikai átvilágítás (audit) készítése

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:

3.1.2.1. Kötelezően
tevékenységek:

megvalósítandó,

önállóan

nem

támogatható

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
1) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen Felhívás esetében nem releváns.

3.2. A támogatható
besorolása

tevékenységek

állami

támogatási

szempontú

Amennyiben a jelen Felhívás keretében támogatásra kerülő tevékenységek finanszírozása az EUMSZ
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, a 2014-2020 programozási időszakra
rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó
előkészítési költségek a közösségi versenyjogi szempontból a Korm. rendeletben meghatározott alábbi
támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján nyújthatók:
- csekély összegű támogatás,
- közszolgáltatásért járó ellentételezés.

3

A települési szintű dokumentumok esetében, ahol releváns, a fővárosi, illetve főváros kerületi szint is értelmezendő.
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A támogatott tevékenység abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti
állami támogatásnak, amennyiben a felhívás keretében nyújtott támogatás az állam belső, igazgatási
feladataihoz kapcsolódik, feltéve, hogy a kedvezményezett kizárólag más forrásból meg nem térülő,
indokolt költségei elszámolására jogosult. .

3.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más
tevékenység nem támogatható.

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:
A) Stratégiai előkészítést, tervezést megalapozó dokumentumokhoz kapcsolódó elvárások:
1.

Az Integrált Területi Program 2021-27-et a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága által a megyei önkormányzatok és fővárosi
önkormányzat részére megküldött módszertani útmutató alapján, abban foglaltak szerint
szükséges elkészíteni.

2.

A területfejlesztési koncepciót és területfejlesztési programot a Pénzügyminisztérium
Területfejlesztési Tervezési Főosztálya által a megyei önkormányzatok és a Fővárosi
Önkormányzat részére megküldött útmutató alapján, abban foglaltak szerint szükséges
felülvizsgálni és módosítani, illetve elkészíteni.

3.

A megyei kerékpárforgalmi főhálózati tervet a felhívás 2. sz. melléklete alapján szükséges
elkészíteni. A megyei kerékpárforgalmi főhálózati tervet annak véglegesítése előtt,
véleményeztetni szükséges az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kerékpáros
Koordinációs Főosztály által koordinált tervzsűrivel. A megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv
benyújtásával érintett, adott mérföldkőhöz szükséges benyújtani a tervzsűri nyilatkozatot is.

B) Projektszintű előkészítéshez kapcsolódó elvárások:
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1.

Az elkészült projekt szintű, adott települést, fővárosi kerületet érintő dokumentumokat a
Kedvezményezett köteles az érintett települési, fővárosi kerületi önkormányzat kérésére
térítésmentesen, felhasználói joggal4 együtt átadni részére, amennyiben az a 2021-27-es
tervezési időszak területi operatív program keretében megjelent felhívásra történő támogatási
kérelem benyújtásához (beleértve, ha az adott dokumentum benyújtása csak mérföldkőhöz
kell) szükséges. Ezt az elvárást az érintett települési, fővárosi kerületi önkormányzatokkal
aláírásra kerülő együttműködési szándéknyilatkozatban is rögzíteni szükséges.

2.

ZIFFA készítés esetén elvárás, hogy az a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi
Helyettes Államtitkára gondozásában készült módszertani segédlet szerint készüljön5.

3.

Az ITVT-t a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága által a megyei önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat részére megküldött
módszertani útmutató alapján, abban foglaltak szerint szükséges elkészíteni.

4.

Épületenergetikai átvilágítás (audit) készítése szükséges, amennyiben a tervezett projekt
épületegyüttest (egymáshoz közel eső épületek együttese, csoportja, melyeket a fejlesztés
előtt és/vagy után egy közös hő- és/vagy villamos energetikai rendszer lát el) tartalmaz, vagy

A felhasználói jognak magában kell foglalnia az alkotás (terv) átdolgozásának jogát is.
http://www.kormany.hu/download/7/19/e0000/M%C3%B3dszertan_Z%C3%B6ld%20Infrast_%20Akci%C3%B3tervhez.pdf
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érintett épületként műemléket, helyi védelem alatt álló épületet, közcélú sportlétesítményt,
fedett uszodát, illetve közcélú szabadidős létesítményt tartalmaz. A tevékenység tekintetében
az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.)
Kormányrendelet III. fejezetében foglaltak szerint szükséges eljárni.
A Felhívás 3.1.1. A) vagy B) tevékenysége szerinti, azon tervezési dokumentumok esetében, amelyek
képviselő testületi/közgyűlési jóváhagyást igényelnek, az elfogadás igazolása a dokumentum költség
elszámolásának feltétele.
C) Műszaki-szakmai eredmények:
A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, számszerűsített – projekt szempontjából releváns –
szakmai célok teljesülésére szükséges vállalást tenni:
Megvalósítandó
műszaki-szakmai
Integrált Területi Program 2021-27 kidolgozása
eredmény megnevezése
A tulajdonság számszerűsíthető
Adott projekt alapján tett vállalás
célértéke
Mértékegység
db
Kapcsolódó útmutató szerint készült, a közgyűlés
Igazolás módja
jóváhagyott Integrált Területi Program 2021-27

által

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
Felülvizsgált, módosított Területfejlesztési Koncepció
eredmény megnevezése
A tulajdonság számszerűsíthető
Adott projekt alapján tett vállalás
célértéke
Mértékegység
db
Kapcsolódó útmutató szerint felülvizsgált, módosított, a közgyűlés
Igazolás módja
által jóváhagyott Területfejlesztési Koncepció
Megvalósítandó
műszaki-szakmai
Területfejlesztési Program készítése
eredmény megnevezése
A tulajdonság számszerűsíthető
Adott projekt alapján tett vállalás
célértéke
Mértékegység
db
Kapcsolódó útmutató szerint készült,
Igazolás módja
jóváhagyott Területfejlesztési Program

a

közgyűlés

által

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv
eredmény megnevezése
A tulajdonság számszerűsíthető
Adott projekt alapján tett vállalás
célértéke
Mértékegység
db
Kapcsolódó útmutató szerint készült megyei kerékpárforgalmi
Igazolás módja
főhálózati terv és tervzsűri nyilatkozat
Megvalósítandó
műszaki-szakmai
Integrált Településfejlesztési Stratéga
eredmény megnevezése
A tulajdonság számszerűsíthető
Adott projekt alapján tett vállalás
célértéke
Mértékegység
db
Képviselő testület/közgyűlés által elfogadott és benyújtott Integrált
Igazolás módja
Településfejlesztési Stratéga
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Elkészített települési6, projektszintű tervezést megalapozó
Megvalósítandó
műszaki-szakmai
dokumentumok (ide nem értve: Integrált Településfejlesztési
eredmény megnevezése
Stratéga)
A tulajdonság számszerűsíthető
Adott projekt alapján tett vállalás
célértéke
Mértékegység
db
Igazolás módja
Elkészített dokumentumok benyújtása
Amennyiben az adott támogatási kérelem esetében nem releváns valamelyik számszerűsített szakmai
cél, arra vonatkozóan nem kell vállalást tenni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől
függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett
tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

3.4.1.2.
Esélyegyenlőség
és
környezetvédelmi
érvényesítésével kapcsolatos elvárások

szempontok

A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése
érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a
környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények részletes
ismertetése
megtalálható
az
Általános
Útmutató
a
Felhívásokhoz
c.
dokumentum
(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:
1) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a
védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
2) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.
3) Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi
állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63.
§-nak megfelelően.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
A projekt ütemezett megvalósítása érdekében mérföldköveket szükséges meghatározni. A támogatást
igénylő által a költségvetésben betervezett tevékenységek, illetve elszámolható költségek áthúzódhatnak
a mérföldköveken.
A projekt megvalósítása során legalább 3 db mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 7 db mérföldkő
tervezhető. A mérföldkövek átcsoportosíthatóak, összevonhatóak (amennyiben több mérföldkő teljesítése
egybeesik), figyelembe véve a mérföldköveknél előírt határidőket.
Minimum 6 havonta betervezett mérföldkövekkel szükséges az előrehaladást jelenteni.

6

A települési szintű dokumentumok esetében, ahol releváns, a fővárosi, illetve főváros kerületi szint is értelmezendő.
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A projekt fizikai befejezését önálló mérföldkőként szükséges betervezni. A mérföldkövet a projekt fizikai
befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.
Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni az adott
tevékenységhez kapcsolódóan.
Települési vagy projekt szintű dokumentum készítése esetén szükséges a releváns, adott
települést, fővárosi kerületet érintő dokumentum benyújtását tartalmazó mérföldkőhöz a szakmai
beszámoló mellékleteként benyújtani jelen Felhívás 4.1. pontjában meghatározott, az érintett
települési, fővárosi kerületi önkormányzat által aláírt együttműködési szándéknyilatkozatot.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása
kötelezettségre vonatkozó elvárások

során

a

közbeszerzési

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló
közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása
és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.
A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető, de a
projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak
elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha:
a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek,
nem helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatási kategória szerint igényel támogatást.
A 3.2. pont szerinti uniós állami támogatási kategóriával támogatott tevékenységhez kapcsolódóan a
projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek – figyelemmel az uniós állami támogatási
szabályokra – kizárólag a csekély összegű (de minimis) támogatás és közszolgáltatásért járó
ellentételezés keretében számolhatók el.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.pontjának 6.1.
alpontja tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le,
köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint
eljárni.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 27
hónap áll rendelkezésre.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.
A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja
minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.
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A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának
végső határideje 2022.09.30.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.7.1. Indikátorok
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.8. Fenntartási kötelezettség
Jelen felhívás esetében nem relváns.

3.9. Biztosítékok köre
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza.

3.10. Önerő
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- Megyei önkormányzatok és a Fővárosi Önkormányzat (GFO 321),
- Megyei önkormányzati hivatal, Főpolgármesteri Hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
- Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599), amelyben az állam vagy
a megyei, fővárosi önkormányzat 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
- Gazdasági társaság (GFO 11), melyben az állam vagy a megyei, fővárosi önkormányzat 100%os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
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A Felhívás 3.1.1. B) pont szerinti tevékenység esetében az érintett települési, fővárosi kerületi
önkormányzatokkal együttműködési szándéknyilatkozat aláírása szükséges, melyben meghatározásra
kerülnek a releváns területfejlesztési célok és a támogatási kérelmek benyújtási szándéka a 2021-2027-es
programozási időszak területi operatív programjának keretében meghirdetésre kerülő, kapcsolódó
felhívásaira.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg
támogatás azon támogatást igénylő részére:
1) Amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
2) Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti
esélyegyenlőségi tervvel.
3) Csekély összegű támogatás esetén:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és
értékesítéséhez nyújtott támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól
függ,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
h) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások
számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
4) Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén:
a) a szárazföldi közlekedés területén működő vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott támogatás,
b) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához
vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre,
a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbadás,
c) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
d) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
e) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
f) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a)

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. október 28-tól 2021. január 29-ig lehetséges.
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b)

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon
keresztül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6.
pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt
nyilatkozatot is!
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással 7 látták el – szükséges
eljuttatni az Irányító Hatósághoz a jogszabályban meghatározott határidőn belül.
A nyilatkozat papír alapú példánya kétféle módon is benyújtható az Irányító Hatóság részére:
1) Postai úton: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3
napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai
szolgáltatás8/futárposta-szolgáltatás9 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás)
igénybevételével a lenti táblázatban szereplő levelezési címre.
2) Személyesen: az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3
napon belül zárt csomagolásban, az Irányító Hatósághoz a nyitvatartási időn belül a lenti
táblázatban szereplő címre.
Magyar Államkincstár Megyei
Igazgatóságai

Címek

Bács-Kiskun Megyei
Igazgatóság

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4.
II-III. emelet

Baranya Megyei Igazgatóság

7621 Pécs, Apáca utca 6.
5600 Békéscsaba,
Dózsa György út 1.

Békés Megyei Igazgatóság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóság
Csongrád-Csanád Megyei
Igazgatóság
Fejér Megyei Igazgatóság
Győr-Moson-Sopron Megyei
Igazgatóság
Hajdú Bihar Megyei
Igazgatóság
Heves Megyei Igazgatóság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatóság
Komárom-Esztergom Megyei

Levelezési címek
6001 Kecskemét,
Pf.: 373.
7602 Pécs, Pf.: 338.
5601 Békéscsaba, Pf.: 120.

3525 Miskolc, Hősök tere 3.

3525 Miskolc, Pf.: 122.

6720 Szeged, Vár utca 5.

6701 Szeged, Pf.: 491

8000 Székesfehérvár,
Ősz utca 11-13.

8050 Székesfehérvár,
Pf.: 387.

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 26.

9022 Győr, Pf.: 569.

4026 Debrecen, Hatvan utca 15.

4002 Debrecen, Pf.: 112.

3300 Eger, Eszterházy tér 5.

3300 Eger, Pf.: 26.

5000 Szolnok, Liget út 6.

5000 Szolnok, Pf.: 90.

2800 Tatabánya, Fő tér 32.

2800 Tatabánya, Komáromi út

Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó
eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
8
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz
postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hog y a postai
küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötöd ik
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás.
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.
9
A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán
belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete
alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései
alapján - nem vehető igénybe.
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Magyar Államkincstár Megyei
Igazgatóságai

Címek

Igazgatóság

Levelezési címek
6., Pf.: 1305.

Nógrád Megyei Igazgatóság

3100 Salgótarján, Rákóczi út 15.

3101 Salgótarján, Pf.: 89.

Somogy Megyei Igazgatóság
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Igazgatóság
Tolna Megyei Igazgatóság

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.

7401 Kaposvár, Pf.: 115.

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

4400 Nyíregyháza, Pf.: 140.

7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7.
8200 Veszprém, Brusznyai Árpád
utca 1.
9700 Szombathely, Széll Kálmán u.
20.
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

7101 Szekszárd Pf.: 73.

Veszprém Megyei Igazgatóság
Vas Megyei Igazgatóság
Zala Megyei Igazgatóság

8201 Veszprém, Pf.: 3000.
9700 Szombathely, Pf.: 70.
8901 Zalaegerszeg, Pf.: 181.

Budapest Főváros és Pest megye esetében: Pénzügyminisztérium, Regionális Fejlesztési
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Cím: 1139 Budapest, Váci út 81-83. 2. emelet
Levelezési cím:1525 Budapest, Postafiók 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét
és címét.

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján területi kiválasztási
eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra. A projektekről kiemelt eljárásban születik döntéshozatal. A
támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője folyamatos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés
alkalmazására.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre.
Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntéshez Döntés-előkészítő Bizottságot nem hív
össze.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek
benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó
jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi
kritériumoknak:
1.

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
a) A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás
használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlanul és határidőben
került benyújtásra.
b) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.
c) A támogatást igénylő a jelen felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylő körbe
tartozik.
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d) Az igényelt támogatás összege eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget, de nem
haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget.
Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem
felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:

2.

a) A támogatási kérelmet magyar nyelven nyújtották be.
b) A támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az ÁÚF c.
dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére
hiánytalanul választ ad.
c) A támogatási kérelemben szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai
egyezőek.
d) A fejlesztés megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum maximumán
belül van.
e) A hiánypótolható, kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek.
f) Amennyiben a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési
szerv, vagy többségi állami tulajdonban álló jogi személy, rendelkezik az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a
szerinti esélyegyenlőségi tervvel.
Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel
meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló
dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal
hiánypótlási felhívásra kerül sor.
Tartalmi értékelési szempontok:

3.

Az értékelés megfelelt/részben megfelelt/nem felelt meg válasszal történik. A „megfelelt”, „nem
felelt meg”, vagy „részben megfelelt” választ a szakmai értékelőnek részletes indoklással kell
alátámasztania.
Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján nem dönthető el egyértelműen,
hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak, akkor tisztázó kérdés kerül
megküldésre a támogatást igénylőnek. A tisztázó kérdés megválaszolása során a kérelem tartalmi
elemeinek módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a kérelmező a tisztázó kérdésben
foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem egyértelmű a kritériumnak való
megfelelés, akkor az adott szempont a rendelkezésre álló információk alapján kerül értékelésre.
„Részben megfelelt” és „nem felelt meg” válasz esetén a szakmai értékelő támogatási
szerződéskötési feltételt szabhat az adott szempont teljesülésére.
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt:
- amennyiben a projekt valamennyi értékelési szempontban „megfelelt” minősítést ér el, abban
az esetben az irányító hatóság a projekt megvalósításának támogatására támogatási
szerződést köthet;
- amennyiben a projekt valamely értékelési szempontja „részben megfelelt” vagy „nem felelt
meg” minősítést kap, abban az esetben az irányító hatóság a projekt megvalósításának
támogatására feltételek meghatározásával támogatási szerződést köthet;
- Amennyiben az 1.1, 1.2., 2.2 pontok valamelyikében az értékelési szempont „nem felelt
meg” minősítést kap, abban az esetben az Irányító Hatóság a támogatási igénylést
elutasítja.

Értékelési szempont

1.
1.1.

Minősítés
(Megfelelt /
Részben megfelelt
/ Nem felelt meg /
Nem releváns)

Illeszkedés a TOP céljaihoz
A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban Megfelelt
szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.
Nem felelt meg
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Értékelési szempont

1.2.

2.

Minősítés
(Megfelelt /
Részben megfelelt
/ Nem felelt meg /
Nem releváns)

A támogatási kérelem tartalma megfelel az illetékes területi
szereplő által, a vonatkozó Integrált Területi Programban
meghatározott területi kiválasztási kritériumoknak és az
illeszkedés minden kiválasztási kritérium vonatkozásában külön
ismertetésre került, az illeszkedés mindezek alapján igazolt.
Megfelelt
Az adott területi szereplő területi kiválasztási kritériumai és az Nem felelt meg
illeszkedés bemutatásához szükséges nyilatkozat sablon jelen felhívás
3. számú mellékletét képezi.
Megfelelt minősítés csak akkor adható, ha a támogatási kérelem
valamennyi szempontnak megfelel.
Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság

2.1.

A projekt csak a jelen Felhívás 3.1. pontjában meghatározott Megfelelt
támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, és nem tartalmaz Nem felelt meg
nem támogatható tevékenységeket.

2.2.

A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik Megfelelt
a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentum meghatározott
Nem felelt meg
kizáró okok alá.

3.

Megalapozottság

3.1.

Megfelelt
A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített
Nem felelt meg
ütemezéssel összhangban vannak.
Részben megfelelt

4.

Integrált megközelítés

4.1.

A támogatást igénylő bemutatta, hogy a Felhívás 3.1.1 A) 1. és 2. Megfelelt
pontja szerinti stratégiai dokumentumok elkészítését jelen felhívás
Nem felelt meg
keretében betervezte vagy azt más forrásból elkészíti.

5.

Költséghatékonyság

5.1.

A támogatási kérelem költséghatékony módon, reális és takarékos Megfelelt
költségvetéssel tervezett, valamint a költségvetés megfelel a
Nem felelt meg
Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és költségelszámolási
Részben megfelelt
módoknak.

6.

Eredményesség

6.1.

A támogatást igénylő a releváns műszaki-szakmai eredmények Megfelelt
esetében vállalást tett.
Nem felelt meg

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A. §
értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet XVI.
fejezete szerinti közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem
számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
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5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 350 millió Ft lehet.
A projekt elszámolható összköltség maximum értéke az adott területi egységre vonatkozóan az 5.3.
pontban kerül szabályozásra, mely összhangban van a támogatás maximum összegével.

5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum az alábbi
táblázatban szereplő összeg lehet:
Területi egység
Bács-Kiskun megye

b)

Támogatás
maximum összege
(millió Ft)
270

Baranya megye

250

Békés megye

255

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

330

Budapest Főváros

250

Csongrád-Csanád Megye

255

Fejér megye

225

Győr-Moson-Sopron megye

220

Hajdú Bihar megye

300

Heves megye

220

Jász-Nagykun-Szolnok megye

255

Komárom-Esztergom megye

215

Nógrád megye

220

Pest megye

275

Somogy megye

230

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

350

Tolna megye

215

Vas megye

215

Veszprém megye

235

Zala megye

215

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás támogatási
jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
Csekély összegű támogatás esetén: A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek
100%-a.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén: A támogatás maximális mértéke az elszámolható
költség 100%-a, figyelemmel az alábbiakra is:
a) Az ellentételezés összege évente és feladatonként a közlekedés és a közlekedési
infrastruktúra, valamint a következő pontok kivételével nem haladhatja meg a 15 millió
eurónak megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás
időszaka alatt változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett
ellentételezés éves összegeinek átlagaként kell kiszámítani.
b) Közszolgáltatások nyújtásának ellentételezése egészségügyi ellátást, adott esetben
sürgősségi betegellátást végző kórházak számára. (A fő tevékenységekhez közvetlenül
kötődő kiegészítő tevékenységek végzése – különösen a kutatás területén – nem akadálya
ezen pont alkalmazásának). Ebben az esetben a 15 millió eurós értékhatárt nem kell
alkalmazni.
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c) Szociális szükségleteket kielégítő közszolgáltatások nyújtásának ellentételezése a következő
területeken: egészségügy és hosszú távú gondozás, gyermekgondozás, munkaerőpiacra
való belépés és visszatérés, szociális lakáshoz juttatás, továbbá a sérülékeny társadalmi
csoportok gondozása és társadalmi befogadása. Ebben az esetben a 15 millió eurós
értékhatárt nem kell alkalmazni.
d) Közszolgáltatás nyújtásának ellentételezése olyan szigeteket érintő légi és tengeri járatok
esetében, amelyek átlagos éves utasforgalma a közszolgáltatással való megbízást megelőző
két pénzügyi évben nem haladta meg a 300 000 főt. Ebben az esetben a 15 millió eurós
értékhatárt nem kell alkalmazni.
e) Közszolgáltatás nyújtásának ellentételezése olyan repülőterek és kikötők esetében, amelyek
átlagos éves utasforgalma a közszolgáltatással való megbízást megelőző két pénzügyi
évben nem haladta meg repülőterek esetében a 200 000, kikötők esetében a 300 000 főt.
Ebben az esetben a 15 millió eurós értékhatárt nem kell alkalmazni.
A támogatás éves átlagos összege vagy az utasforgalom fent meghatározott értékének túllépése
esetén a közszolgáltatásért járó ellentételezést előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az
Európai Bizottság részére.

5.4. Előleg igénylése
Támogatási előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb
a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi
személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
b) 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati
társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben
- a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával
rendelkezik, vagy
- megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.
A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint
releváns rendelkezése határozza meg.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás,
közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság kedvezményezett részére
támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott
naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta. A likviditási terv sablonja a
www.palyazat.gov.hu oldalon található meg. A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014.
(XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére
kincstári fizetési számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha
nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére
kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget,
ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi
kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete
– kifizetésétől számított 12 hónapon belül.
Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell
számolnia az előleggel.
Szállítói előleg:
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a
szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
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Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés
eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés – tartalékkeret
nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénybevételének
lehetőségét.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.
A szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható
összege 50%-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi
kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete –
kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény –
így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását
bizonyítja.

5.5. Az elszámolható költségek köre
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem
elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem
elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható
költségének.
Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem
részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható
tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a
felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a
támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A
projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz,
hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.
A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes
költségét!
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra,
illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató
tartalmazza.
A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt,
immateriális javakat nem vásárolhatnak.
A) Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
1)

2)

Projekt-előkészítés költségei:
b) Közbeszerzési költségek:
közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési
közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja
közbeszerzési eljárás díja
c) Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség:
munkabér
foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
személyi jellegű egyéb kifizetések

dokumentáció

összeállítása,

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei:
a) Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége:
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b)

c)

d)
e)

egyéb mérnöki szakértői díjak (pl.: rehabilitációs környezettervező
szakmérnök/szakértő díja)
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei:
fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége
felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének
költsége
egyéb szakértői díjak (pl.: stratégiai dokumentumok – ide értendő különösön a
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és az ITP – tervezési
díja), tanácsadás költsége
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei:
rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek,
reprezentációs költségek
egyéb kommunikációs tevékenységek költségei
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Egyéb szolgáltatási költségek (pl.: hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek)

3) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás:
munkabér
foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
személyi jellegű egyéb kifizetések
b) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:
utazási költség
helyi közlekedés költsége
napidíj
4)

Projektmenedzsment költség: a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet a Nemzeti szabályozás
az elszámolható költségekről című 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a közszféra
szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az alábbi költségtípusok
számolhatók el a projekt menedzsment keretében:
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:
munkabér
foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
személyi jellegű egyéb kifizetések
b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:
utazási költség
helyi közlekedés költségei
napidíj
c) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
d) Egyéb projektmenedzsment költség:
projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti
költsége
projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége

5)

Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

6)

Általános (rezsi) költségek:
A projekt megvalósításhoz szükséges és kapcsolódó:
postaköltség
közüzemi szolgáltatás költsége és díja
dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek

B) Egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírások:
Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített
feltételeknek a projekt megfelel.
Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem kell
alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve
egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban
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azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség
felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem
szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak
megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást
nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket. A fentiek alól kivételt
képeznek az elszámolhatóság feltételeként, az alábbi táblázatokban megnevezett dokumentumok.
A százalékban meghatározott átalány esetében:
- Számított költség: a lenti táblázatokban megnevezett, százalékban meghatározott átalánnyal
elszámolandó költségtípus.
- Vetítési alap: a számított költségeken kívüli összes egyéb költségtípus (kivéve: a nem
elszámolható költségek, melyek nem képezik a vetítési alap részét).
A százalékban meghatározott átalány számítása hat tizedesjegy pontossággal történik. A százalékban
meghatározott átalány alkalmazása esetén a számított költségek a kifizetési igénylések során pontosan a
vetítési alapra vonatkozó, a lenti táblázatokban meghatározott mértékben kerülnek elszámolásra és
kifizetésre.
1) A 200 millió Ft hazai forrásból elszámolható összköltséget nem meghaladó projektek
esetében alkalmazandó egyszerűsített elszámolás:
A 200 millió Ft hazai forrásból elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében
százalékban meghatározott átalány alkalmazása szükséges az alábbi költségtípusok esetében:
Költségtípus

Elszámolható
mérték a vetítési
alap arányában

Projektmenedzsment

2,564103%

Tájékoztatás
nyilvánosság

0,502513%

és

Az elszámolhatóság feltétele
A kifizetési igénylés benyújtásával egy időben a kifizetési
igénylés részeként számolható el.
Az előírt tájékoztatási és nyilvánossági követelmények
teljesítésének igazolása az aktuális szabályozás szerint.

2) A 200 és 400 millió Ft közötti hazai forrásból elszámolható összköltségű projektek esetében
alkalmazandó egyszerűsített elszámolás:
A 200 és 400 millió Ft közötti hazai forrásból elszámolható összköltségű projektek esetében százalékban
meghatározott átalány alkalmazása szükséges az alábbi költségtípusok esetében:
Költségtípus

Elszámolható
mérték a vetítési
alap arányában

Projektmenedzsment

2,354145 %

Tájékoztatás
nyilvánosság

0,502513%

és

Az elszámolhatóság feltétele
A kifizetési igénylés benyújtásával egy időben a kifizetési
igénylés részeként számolható el.
Az előírt tájékoztatási és nyilvánossági követelmények
teljesítésének igazolása az aktuális szabályozás szerint.

3) A 400 millió Ft hazai forrásból elszámolható összköltséget meghaladó projektek esetében
valós költség alapú elszámolás alkalmazandó minden költségtípus esetében, figyelembe
véve a Felhívás 5.7. pontjában meghatározott költségkorlátokat.
A) Egyéb elszámolhatósági feltételek:
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága tekintetében
figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2. pontjában foglalt
előírásokat.
Saját teljesítés:
Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi
költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:
Projektelőkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában);
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (összes költségtípus
vonatkozásában);
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Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei (összes költségtípus
vonatkozásában, kivéve: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség)
Projektmenedzsment
költségek
(összes
költségtípus
vonatkozásában,
kivéve:
projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség és egyéb projektmenedzsment
költség).
A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a
közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.
Amennyiben a támogatást igénylő megyei, fővárosi önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját
teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a megyei önkormányzati hivatal vagy
főpolgármesteri hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a
vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén:
A működtetésre a későbbiek során odaítélendő ellentételezés megállapításakor a támogatásból
megvalósított beruházás értékét is figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy azt a kedvezményezett
nem a saját költségén valósította meg. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1)
bekezdése szerinti állami támogatásból (ide értve a csekély összegű támogatást is) és az Altmarkfeltételeknek megfelelő támogatásból megvalósult beruházások esetében az értékcsökkenés
vonatkozásában működési támogatás nem nyújtható
A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A támogatás
mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét. A nettó költség kiszámítható a
2012/21/EU bizottsági határozat szerint meghatározott költségek és bevételek közötti különbségként.
Kiszámítható továbbá a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítő vállalkozás nettó költsége és ugyanazon
vállalkozás közszolgáltatási kötelezettség nélküli nettó költsége vagy haszna közötti különbségként. A
közszolgáltató részére a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján ésszerű nyereség adható.
A projekt keretében beszerzett, az állam tulajdonába kerülő érték (eszközbeszerzés, immateriális javak
értéke) nem minősül állami támogatásnak, azaz a közszolgáltatással kapcsolatban felmerült költségnek,
tekintettel arra, hogy az adott eszköz tulajdonosa az állam lesz, és így az nem jelent előnyt a támogatást
igénylő részére.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2020.07.01., vége:
2022.09.30.
Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás
során az elszámolás:
1) A projektmenedzsment tevékenységében vagy a szakmai megvalósításában részt vevők projekthez
kapcsolódó személyi jellegű költségeinek elszámolása a Személyi jellegű költségek összesítőjén
(amennyiben releváns)
2) Fordított adózás esetén az Áfa-összesítő fordított adózás esetére alkalmazandó (amennyiben
releváns)
3) Az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolása az Összesítő az utazási és kiküldetési
(napidíj) költségtérítés elszámolásához összesítőn (amennyiben releváns)
4) Kis támogatástartalmú számlák a Kis támogatástartalmú számlák összesítőjén (amennyiben
releváns)
Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok
maximális támogatástartalma:
amennyiben a 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén az
elszámoló bizonylat támogatástartalma a 100 ezer forintot nem haladja meg, illetve
a legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az elszámoló bizonylat
támogatástartalma az 500 ezer forintot nem haladja meg, az elszámoló bizonylatot Kis
támogatástartalmú számlák összesítőjén szükséges elszámolni.
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs
lehetőség.
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés
köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő,
a) amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy
felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre
jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja:
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő /
kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő
szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői,
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
c) ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy
kapcsolt vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja
értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának
önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően
feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan
elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt
feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját,
határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebeszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására
vonatkozó kötelezettségek teljesítését.
Piaci ár igazolása:
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a jelen
Felhívás 5.7. pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy
közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések
esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet.
Legalább három, egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte szükséges. In-house
beszerzés esetén a Kedvezményezett a piaci árat a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet in-house
beszerzésekre vonatkozó elszámolhatósági szabályainak betartásával, és a nem független árajánlat
mellett, három egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlattal igazolja. Az ajánlatkérést úgy
kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.
Nem közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a
támogatást igénylőnek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 6.3. pontja alapján a piaci árnak
való megfelelést igazoló dokumentumokat legkésőbb a költség felmerülésekor kell benyújtani,
amennyiben korábban nem kerültek benyújtásra. Ennek megfelelően a kedvezményezettnek legalább
három részletes árajánlatot szükséges benyújtania minden releváns költségvetési tétel esetében.
Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén elegendő egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység
esetében tervezői költségbecslés benyújtása minden releváns költségvetési tétel esetében.
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a
támogatást igénylő/kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása. A három millió
forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései esetében, melyek
tervezett elszámolható költsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító
hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak
hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
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Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni szükséges (postai feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás), mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az
alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés
eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.
Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok
(különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a
projektgazdától/ajánlatkérőtől független10 piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen
meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.
A személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre
vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről,
melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a
projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összege
nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor
érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben
szükséges megjelölni, hogy az adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és
részletesen kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.
Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítások csak indokolt esetben (pl.:
munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási
igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és
az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen
módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen.
A költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni,
hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység
megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: hatósági árak,
közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető
be, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra).
Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források
valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a
forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a
forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).
Nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést, ha az adott költség elszámolása egyszerűsített
költségelszámolás (százalékban meghatározott átalány) keretében történt. Ilyen esetekben alátámasztó
dokumentációt sem kell biztosítani.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való
alkalmasságát.
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden
releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, 272/2014. (XI.5.)
Kormányrendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan.
A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt
szükséges benyújtani.
Költségnövekmény ellenőrzése során a Támogató az európai uniós forrásból finanszírozott egyes
projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerint jár el.
A piaci ár kedvezményezetti tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/node/54861

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8: 1. § (1)
bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési
jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak
tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik
ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat
gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
10
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5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus





Közbeszerzési eljárások lefolytatása
Általános költségek (rezsi)
Tájékoztatás és nyilvánosság11
Projektmenedzsment12

Maximális mértéke
az összes
elszámolható
költségre vetítve
(%)
1%
1%
0,5%
2,5%

A fenti korlátozások nem jelentik a felsorolt költségtípusok százalékban meghatározott átalánnyal történő
elszámolását.
A meghatározott százalékos korlátok módosíthatók a projekt keretében a közbeszerzési eljárások
lefolytatása, , valamint az általános költségek (rezsi) elszámolható költségei tekintetében, amelyek összes
elszámolható költsége az átcsoportosítást követően sem haladhatja meg az összes elszámolható költség
2%-át. A 400 millió Ft feletti hazai forrásból elszámolható összköltségű projekt esetében a tájékoztatás és
nyilvánossággal, valamint a projektmenedzsmenttel együtt 5%.
A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 5. sz. mellékletének 3.2.3. pontja alapján a kizárólag előkészítési
tevékenységet támogató projektekre a projekt előkészítés, tervezésre (kivéve közbeszerzési eljárások
lefoglytatásának költsége) vonatkozó százalékos korlátozást nem kell érvényesíteni, ebben az esetben
azonban elszámoló bizonylatok alapján történik az elszámolás.
Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok:
Tevékenység
A Felhívás 3.1.1. A) Stratégiai szintű előkészítési,
tervezést megalapozó dokumentumok, kivéve az alábbi:
 3.1.1. A) 3. Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv
készítése
A Felhívás 3.1.1. B) Projektszintű előkészítés, kivéve az
alábbiak:
 3.1.1. B) 2. ZIFFA készítés
 3.1.1. B) 3. ITVT készítés
 3.1.1. B) 6. Szim. modellezés készítése, kalibrálása
 3.1.1. B) 7. Műszaki dokumentáció készítése
(beleértve: helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és
tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal),
rövid műszaki leírás, engedélyezési és kiviteli tervek,
kerékpáros nyomvonalterv, változási vázrajz)

Maximális elszámolható mérték
(Ft)
összesen maximum
bruttó 30 millió Ft

maximum
bruttó 5 millió Ft/dokumentum

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok
megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.
Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási
kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.A táblázatban szereplő százalékos
korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó –
11

400 millió Ft hazai forrásból elszámolható összköltségű támogatási kérelem esetében valós költség alapon történik a tájékozta tás
és nyilvánosság elszámolása, melynek értéke a projekt elszámolható összköltségének a 0,5%-a lehet.
12
400 millió Ft hazai forrásból elszámolható összköltségű támogatási kérelem esetében valós költség alapon történik a
projektmenedzsment költségek elszámolása, melynek értéke a projekt elszámolható összköltségének a 2,5%-a lehet.
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projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított
összeg nem növekedhet.

5.8. Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség,
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:
a) A Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek;
b) A projekt céljaihoz nem kapcsolódó eszközbeszerzés költségei;
c) Forgóeszközök beszerzése, tartós használatot nem biztosító, egyszer használható eszközök
beszerzése;
d) Saját teljesítés (kivéve: az 5.5. pontban felsorolt költségeket);
e) Reprezentációs költségek;
f) Banki és pénzügyi költségek;
g) Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően
nem alátámasztott.

5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Támogatáshalmozódás:
Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű
támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy
támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami
támogatással halmozható.

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
Csekély összegű támogatás esetén:
A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a
továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
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A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig
halmozható.
A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a
részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról.
Közszolgáltatásért járó ellentételezés:
A közszolgáltatásért járó ellentételezésre vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak (HL L
7., 2012.1.11., 3. o.), a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet
102.§, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Támogatás kizárólag a támogatott tevékenység tekintetében a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti
megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható.
A 2012/21/EU bizottsági határozat 4. cikke értelmében a megbízási aktusnak (támogatási szerződésnek)
a következőket kell tartalmaznia:
a) a közszolgáltatási kötelezettségek tartalma és időtartama;
b) a vállalkozás megnevezése és adott esetben az érintett terület;
c) a támogatást nyújtó által a vállalkozásnak adott kizárólagos vagy különleges jogok jellege;
d) az ellentételezési mechanizmus leírása és az ellentételezés kiszámításának, ellenőrzésének és
felülvizsgálatának paraméterei;
e) a túlkompenzáció elkerülésére és visszafizettetésére hozott intézkedések.
A vállalkozás közszolgáltatás nyújtásával való megbízásának időtartama nem haladhatja meg a tíz évet.
Tíz évnél hosszabb megbízási időtartam esetén a 2012/21/EU bizottsági határozat csak akkor
alkalmazható, ha a közszolgáltató olyan jelentős beruházásra kényszerül, amelyet az általánosan
elfogadott számviteli elvekkel összhangban hosszabb időtartam alatt kell amortizálni.
Amennyiben a Támogatott a közszolgáltatás körén belül és kívül is végez tevékenységeket, akkor a
2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (9) bekezdése értelmében a közszolgáltatás költségeit és
bevételeit a többi szolgáltatásétól elkülönítve kell kimutatnia belső számláiban, a költségek és bevételek
elkülönítésének paramétereivel együtt. A közszolgáltatáson kívül eső tevékenységek költségei magukban
foglalják az összes közvetlen költséget, a közös költségek arányos részét és a megfelelő tőkemegtérülést.
E költségekre nem adható ellentételezés. A Támogatott a támogatásról olyan elkülönített elszámolást
köteles vezetni, amelyből a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének (2)-(4) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenőrizhetőek.
Ha a Támogatott a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikkének megfelelően meghatározott összeget
meghaladó támogatásban részesül, a kedvezményezettnek a túlkompenzációt vissza kell fizetnie.
Amennyiben a túlkompenzáció összege nem haladja meg az átlagos éves ellentételezés összegének 10
%-át, a túlkompenzáció átvihető a következő időszakra és levonható az arra az időszakra fizetendő
támogatás összegéből.
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6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

ELKÉSZÍTÉSE

SORÁN

Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek:
1) Nyilatkozat az Integrált Területi Programjában meghatározott kritériumoknak való illeszkedésről (A
nyilatkozat sablon az „Illeszkedés vizsgálat az ITP kiválasztási kritériumokhoz” c. felhívás melléklet
1. oldalán található.)
2) Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtására (amennyiben releváns)
Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát a
támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az
a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. Tehát a Nyilatkozatot a véglegesített adattartalmú
támogatási kérelemhez kapcsolva, együtt, elektronikusan kell benyújtani a kitöltő program által küldött
utasításoknak megfelelően. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek
benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza

6.2.
A
TÁMOGATÁSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

SZERZŐDÉSHEZ

CSATOLANDÓ

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni
szükséges.
1. A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek – a költségvetési szerv, a helyi
önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a
közalapítvány és az állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével –
pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás
mintáját;
2. A kedvezményezett – a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,
az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és az állam kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – alapító (létesítő) okiratát vagy jogszabályban
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát.
3. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben
releváns)

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

KÉRELEMHEZ

CSATOLANDÓ

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns.
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7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi
rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek
A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve a
kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a
palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok
mentén.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően –
a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és
esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más
személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő általi
kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő
jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját
jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes,
egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben
félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben
történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem
kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét
folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével
kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.palyazat.gov.hu
oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.palyazat.gov.hu honlapon található
és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben
d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási
eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények
Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
Szakmai mellékletek:
1. Konzorciumi megállapodás minták
2. Megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv javasolt felépítése
3. Illeszkedés vizsgálat az ITP kiválasztási kritériumokhoz
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