FELHÍVÁS
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére
A Felhívás címe: Kulturális és közösségi terek infrastrukturális
fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési
stratégiához kapcsolódva
A Felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a közösségvezérelt helyi fejlesztések (community-led local
development; továbbiakban: CLLD) megvalósítása érdekében regisztrált Helyi Akciócsoportok
1
(továbbiakban: HACS), azaz CLLD szervezetek részére, közösségi szinten irányított városi Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégiák (továbbiakban: HKFS) elkészítése és megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítése és a
szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A cél elérését a Kormány a CLLD
HACS-ok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a Felhívás feltételeinek megfelelő HKFS-t annak megvalósítására megítélt támogatás alapján
250 millió Ft és 1 500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig;



a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott HKFS-ek végrehajtása
érdekében a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
2

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

1



stratégiájuk megvalósításával hozzájárulnak a közösségi szinten irányított városi helyi
fejlesztések céljának eléréséhez;



stratégiájuk megvalósítása érdekében helyi pályázatos rendszert működtetnek, vállalják:
hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárás és objektív kritériumok
kidolgozása a műveletek kiválasztásához, amelyek elkerülik az összeférhetetlenséget, biztosítják,
hogy a kiválasztási döntések során a szavazatok legalább 50 %-át állami hatóságnak nem
minősülő partnerek adják, és engedélyezik az írásos kiválasztási eljárás alkalmazását;



a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a tevékenységeket.

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.szechenyi2020.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 a Miniszterelnökség a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék
figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja
kísérleti jelleggel, integrált és programalapú fejlesztések megvalósítása városi szinten a helyi közösségek
részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása valamint a helyi és közösségi
alapú gazdaság fejlesztése érdekében. E cél elérésnek a TOP 7. prioritásához kapcsolódó eszköze a
városok kulturális és közösségi életének megújítása, közösségi alapú gazdaságfejlesztési módszertanok
kialakítása és elterjesztése a helyi lakosság, civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok
együttműködésével, illetve kezdeményezésére készülő integrált, közösségfejlesztést és helyi
identitástudatot elősegítő, elsődlegesen kulturális és közösségi tartalmú, a helyi közösség fejlesztését
támogató stratégiák mentén.
A stratégiák, amelyek egy, a város területén kijelölt összefüggő akcióterületre készülnek, és a helyi
fejlesztési programok alapját jelentik, egyszerre és összehangoltan képesek a TOP ERFA és ESZA
forrásait használni. A beavatkozások eredményeként partnerségben tervezett, integrált, újszerű és
innovatív helyi fejlesztések valósulnak meg, amelyek a helyi közösségek megerősítésén keresztül
hozzájárulnak a terület népességmegtartó képességéhez. A stratégiai szintű együttműködés
erősödésével cél továbbá a helyi civil szektor aktivitásának és ismertségének növelése is.
Jelen felhívás keretében a TOP 7. prioritása keretében közösségvezérelt helyi fejlesztések
megvalósítására elkülönített források kerülnek meghirdetésre. A támogatási kérelem benyújtásának
feltétele a 1303/2013/EU Rendelet 32. cikkében megfogalmazott feltételeknek megfelelően kialakított
HKFS elkészítése, amelynek kiválósága alapján dől el, hogy az adott stratégia megvalósítására a HACS
támogatást kaphat.
Az IH a támogató döntés alapján:
a) együttműködési megállapodást köt a HACS-csal a HKFS megvalósítására felhasználható támogatási
keretösszegre, valamint
b) támogatási szerződést köt a munkaszervezeti funkciót ellátó szervezettel a közösségvezérelt HKFS
megvalósításához szükséges működési, közösségszervezési (animációs) és kommunikációs, továbbá
a program-monitoring feladatok ellátásának költségeire, a keretösszeg összesen maximum 15%-áig.
A jelen felhívás a TOP 7. prioritás forrásáról rendelkezik, ennek megfelelően az elnyerhető támogatás a
2016. március 10-én a https://www.palyazat.gov.hu/top-clld-regisztrcis-felhvs-1 elérhetőségen közzétett
előzetes regisztrációs felhívásban meghirdetett, valamint a jelen felhívás 5.2 fejezetében rögzített
településméret-arányosan megosztott összeg lehet.
Jelen konstrukció 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 45,644 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: legalább 35 db.
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1.3. A támogatás háttere
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program célul tűzte ki integrált, közösségközpontú, alulról
építkező, helyi partnerségen alapuló városfejlesztési programok, illetve a tartalmas szabadidő-eltöltés
lehetőségeinek megteremtését, valamint innovatív, egymással és a környezetükkel együttműködni képes,
önmagáért tenni akaró és tenni tudó, kezdeményező közösségek, mindezek által fenntartható települések
létrejöttét. Ennek érdekében hozzá kíván járulni a stratégiája megvalósítására támogatást nyert
városokban a kulturális és közösségi terek és szolgáltatások infrastrukturális és szolgáltatási
minőségének javulásához, a közösségfejlesztési programok révén összetartóbb, tudatosabb, a város
jövőjének alakításában részt vállaló városi társadalom kialakulásához, összességében pedig a népesség,
kiemelten a fiatalok helyben maradásához.
A fejlesztések eredményeként várhatóan növekszik a stratégia megvalósítása keretében megújított
közösségi tereket rendszeresen igénybevevő lakosság aránya, illetve a közösségi, szabadidős,
közszolgáltatást nyújtó terekkel, létesítményekkel való lakossági elégedettség, továbbá a település
kulturális és közösségi intézményeinek látogatottsága.
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága (továbbiakban: Irányító Hatóság) hirdeti meg a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 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
06/1896-0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig, pénteken
8:30 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.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
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében a HKFS elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek támogathatók.
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:


helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése;



a helyi közösségi fejlesztési stratégia kiválasztása esetén a stratégia megvalósítása kapcsán további
önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység a közösségvezérelt helyi közösségi
fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtása, ezen belül:
o

kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (ERFA),

o

helyi közösségszervezési tevékenységek (ESZA).
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3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
A HKFS elkészítését támogató tevékenységek köre a 1303/2013/EU Rendelet 35. cikk (1) bekezdés
a) pontja alapján:


A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez kapcsolódóan támogatható:
o

képzés szervezése, megtartása a helyiek számára a helyi közösségszervezési tevékenységekhez
kapcsolódóan, továbbá a stratégia készítéséhez, összeállításához kapcsolódó kompetenciák
erősítése érdekében;

o

HKFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
3.1.2.1. Kötelezően
tevékenységek:

megvalósítandó,

önállóan

nem

támogatható

A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódóan:


konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása: lakossági, vállalkozói, civil fórumok,
meghallgatások, stb., a helyi közösségszervezési tevékenységekhez, amelyek keretében a stratégia
tartalmának értelmezése, továbbfejlesztése, pontosítása történik meg;



a helyi pályázatos rendszer működéséhez szükséges adminisztrációs és igazgatási tevékenység;



a stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó tevékenységek (menedzsment, monitoring,
értékelési feladatok), valamint az érdekeltek közötti információcsere érdekében a potenciális
kedvezményezettek számára segítő szolgáltatások (animációs tevékenységek);



Nyilvánosság biztosítása az ÁÚF 10. fejezete alapján.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek választhatók az önállóan támogatható tevékenységeken
felül a helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása kapcsán:


a HACS együttműködési tevékenységeinek előkészítése és végrehajtása;



együttműködési tevékenységekhez kapcsolódó adminisztrációs és igazgatási tevékenység;



az együttműködési tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységek (menedzsment, monitoring,
értékelési feladatok), valamint az érdekeltek közötti információcsere érdekében a potenciális
kedvezményezettek segítése (animációs tevékenységek).

3.2. A támogatható
besorolása

tevékenységek

állami

támogatási

szempontú

A felhívás keretében a helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez nyújtott támogatás nem
minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak.
A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása abban az esetben nem minősül az
EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a) a támogatott tevékenység nem gazdasági (pl. hatósági) tevékenységnek minősül, vagy
b) a támogatást igénylő a támogatott tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal
összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló (liberalizált)
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szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más liberalizált földrajzi- vagy
termékpiacon nem tevékenykedhet.
Amennyiben a támogatható tevékenységek finanszírozása a fentiek alapján az EUMSZ 107. cikk
(1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, az a 2014-2020 programozási időszakra rendelt
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken,
a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg, amelyeket a helyi
közösségi fejlesztési stratégia alapján megvalósuló projektek vonatkozásában is be kell tartani:
Támogatható tevékenység

Támogatás jogcíme

Projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült
költségek

255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet 4 § 15.

Támogatási kategória
csekély összegű támogatás
kultúrát és kulturális örökség
megőrzését előmozdító
támogatás;

Közösségvezérelt helyi közösségi fejlesztési
stratégia szerinti műveletek végrehajtása
(ERFA)

helyi infrastruktúra
fejlesztéséhez nyújtott
beruházási támogatás;
255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet 4 § 15.

sportlétesítményhez és
multifunkcionális szabadidős
létesítményhez nyújtott
beruházási támogatás;
regionális beruházási
támogatás;
csekély összegű támogatás.

3.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítéséhez a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban
meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az
alábbi tevékenységekre:
a)

infrastrukturális beruházások

A felhívás keretében helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során a 3.1.1. - 3.1.2.
pontokban meghatározott tevékenységek vonatkozásában nem támogatható:
a)

a TOP alábbi konstrukciói keretében támogatást nyert fejlesztések:
-

TOP-1.2.1-15

-

TOP-2.1.1-15

-

TOP-2.1.2-15

-

TOP-4.3.1-15

-

TOP-5.2.1-15

-

TOP-5.3.1-16

-

TOP-6.1.4-15

-

TOP-6.3.1-15

-

TOP-6.3.2-15

-

TOP-6.7.1-15
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-

TOP-6.9.1-15

-

TOP-6.9.2-16

b)

egyes ágazati operatív programok által a közösség és kultúra, valamint a turisztika területén
támogatott fejlesztések;

c)

szálláshelyfejlesztés;

d)

kulturális örökség kizárólag állagmegóvást célzó megújítása;

e)

vallási helyszín megújítása kizárólag vallási célú hasznosításra;

f)

lakáscélra szolgáló lakóépületek megújítása;

g)

helyi közösség számára nem elérhető infrastruktúra fejlesztése;

h)

olyan ingatlanok fejlesztése vagy programok, amelyek a stratégiában megjelölt célcsoportok
számára nem látogathatóak vagy csak egyes csoportok számára hozzáférhetők.

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 helyi közösségi fejlesztési stratégia készítésére vonatkozó projekt műszaki, szakmai
tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

I.

a) A HACS-nak szükséges a felhívás mellékleteként megjelent módszertani útmutató szerinti helyi
közösségi fejlesztési stratégiát készíteni. A HKFS nem lehet terjedelmesebb, mint 70 oldal vagy
175 000 karakter (a tartalomjegyzéktől a mellékletekig).
b) A helyi közösségi fejlesztési stratégia a támogatást igénylő település helyi közösségeit támogatja
városfejlesztési tartalommal, kulturális-közösségi és kapcsolódó helyi gazdaságfejlesztési
tevékenységekkel.
c) A helyi közösségi fejlesztési stratégia forrásai 2:1 arányban számolnak az ERFA és ESZA
forrásokkal.
d) Az ERFA forrásból támogatható fejlesztéseket kötelező a HKFS által lefedett akcióterületen a
célcsoportok bevonásával tervezni és megvalósítani. A stratégiában szükséges rögzíteni az
akcióterület pontos határait, valamint az akcióterület lakosságszámát.
e) Az akcióterület, amelyre a HKFS készül, nem fedhet át másik olyan akcióterülettel, amelyre a
Vidékfejlesztési Program alapján LEADER HFS készül, vagy amelyre szintén készül HKFS. Az
átfedés mentességről a HACS-nak szükséges gondoskodnia az akcióterület pontos határainak
megadásával, amelyet a benyújtásra kerülő dokumentumban térképi alátámasztással szükséges
bemutatni (mind a saját, mind a fent említett egyéb akcióterületek egyidejű ábrázolásával).
f)

A műveletek tervezése során szükséges figyelembe venni, hogy egyaránt alkalmazásra kerüljenek a
rendelkezésre álló ERFA és ESZA források is.

g) Az ESZA forrásból támogatható fejlesztéseket kötelező a stratégia által lefedett akcióterületen élő
célcsoportok számára, a célcsoportok bevonásával tervezni és megvalósítani.
h) A helyi közösségi fejlesztési stratégiában szükséges megjeleníteni a HACS által megvalósítani kívánt
műveletek, helyi felhívások paramétereit (cél, célcsoport(ok), tartalom, forrásallokáció, főbb elvárt
eredmények, tervezett indikátorok).
i)

A helyi közösségi fejlesztési stratégia hatékony megvalósítása érdekében lehetőség van az elnyert
forrás teljes közkiadásának 15%-áig működési és szervezési feladatokat tervezni. A működési és
szervezési feladatok magukban foglalják a HKFS végrehajtásának irányításához kapcsolódó
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működési költségeket (operatív, személyi jellegű, képzési, PR, pénzügyi, valamint a monitoring és
értékelési feladatok ellátásához szükséges költségek), továbbá a potenciális kedvezményezettek
szükséges felkészítését a sikeres megvalósítás érdekében. A működési költségek minden esetben a
stratégia ERFA forrásait terhelik.
j)

A helyi közösségi fejlesztési stratégiában tervezhetők olyan konkrét beruházások is, ún.
kulcsprojektek, amelyek alapját vagy éppen átfogó keretét adják az egyes, a stratégiához
illeszkedő, ugyanakkor a stratégiában nevesítésre nem kerülő egyébműveleteknek (helyi felhívások).
A kulcsprojektekre tervezett forrás nem haladhatja meg a helyi közösségi fejlesztési stratégia teljes
felosztható – működési és szervezési feladatok nélkül számolt – költségvetésének 40%-át.
Szükséges ehhez kapcsolódóan továbbá bemutatni és részletesen indokolni, hogy hogyan
épülhetnek a kulcsprojekt(ek)re az egyéb fejlesztések.

k) A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során lehetőség van más HACS szervezetekkel
tapasztalatcserét folytatni, és a még hatékonyabb megvalósítás érdekében ezekkel a HACS
szervezetekkel együttműködni.
l)

Nem kezdeményezhető a HACS által olyan felhívás, amelynek keretében a támogatható
tevékenységek egyike vagy mindegyike KKV-k számára vállalkozási tevékenység támogatását
teszi lehetővé.

m) Abban az esetben, amennyiben a HKFS tervezésre jogosult település az általa a regisztrációs
felhívás alapján maximálisan igényelhető támogatásnál magasabb összeg felhasználását is indokolni
tudja a stratégiában, lehetősége van ezt a magasabb összeget több ütemre bontva is betervezni a
stratégiába azzal a kitétellel, hogy a jelen felhívás keretében első körben legfeljebb csak a számára
maximálisan igényelhető támogatás kerülhet odaítélésre. A későbbi ütemek megvalósítására abban
az esetben tud lehetőséget biztosítani az intézményrendszer, amennyiben a TOP CLLD forrása még
nem merült ki és így lehetővé válik további stratégiák / a stratégiák további ütemeinek támogatása.
Ennek megfelelően a stratégiák egyes ütemei megvalósításának önmagukban is értelmezhető,
eredményeket felmutatni tudó, komplex programcsomagoknak kell lenniük.
n) A helyi közösségi fejlesztési stratégiában ismertetni szükséges, hogy a megvalósítása hogyan járul
hozzá a TOP 7. prioritásában megjelenő eredmény és output indikátorok célértékeinek
eléréséhez (kiindulási és célérték megjelölésével egyaránt). A helyi közösségi fejlesztési stratégia
megvalósítását szolgáló projektek kiválasztása során kiemelt figyelemmel kell lenni arra, hogy a
fejlesztések hozzájáruljanak az TOP-ban vállalt indikátorok értékének teljesüléséhez. Amennyiben
stratégia megvalósítása nem az OP célokkal és az OP által vállalt eredmények teljesítésével
összhangban zajlik, az Irányító Hatóság felülvizsgálhatja a forrásfelhasználás hatékonyságát, és
szükség esetén intézkedhet a megvalósítás menetének korrigálásáról. A vállalt értékek
meghatározásához kérjük figyelembe venni a palyazat.gov.hu oldalon elérhető indikátor definíciós
adatlapokban foglaltakat.
o) A helyi közösségi fejlesztési stratégia benyújtásáig szükséges eldönteni, hogy a HACS konzorciumi
vagy egyesületi formában kíván részt venni a CLLD eszköz megvalósításában, és a támogatási
kérelmet már ennek megfelelően véglegesíteni és a szükséges dokumentumok csatolásával
benyújtani.
II.

A helyi közösségi fejlesztési stratégia végrehajtására vonatkozó szakmai elvárások, a HACS
feladatai:
a) A HACS felelős az általa készített HKFS kiválasztása esetén annak megvalósításáért. Ebből
következően a HACS vállalja a HKFS támogató intézményrendszer által meghatározott formai és
tartalmi elvárások szerinti megvalósítását:


a CLLD eljárásrend szerinti végrehajtási szabályokat alkalmazva;



a támogató által közzétett dokumentumsablonokat alkalmazva.

b) A HACS-nak a helyi közösségi fejlesztési stratégia végrehajtása során kötelező együttműködnie a
támogató intézményrendszerrel.
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c) A helyi közösségi fejlesztési stratégia sikeres végrehajtása érdekében szükséges a HACS-nak
gondoskodni szakmailag felkészült lebonyolító szervezetről. Ez az elsősorban adminisztratív
feladatokat ellátó szervezet felel az igazgatási és pénzügyi feladatokért, ezért a HKFS-ben
szükséges bemutatni a szervezeten belül a végrehajtásra a módszertani iránymutatásoknak
megfelelően kiválasztott szervezetet. A munkaszervezet kizárólag egy, az akciócsoporton belül nonprofit szervezetként működő partner, vagy pedig a tagok által létrehozott közös non-profit
szervezet lehet.
d) A HACS feladata a helyi szereplők (a lehetséges végső kedvezményezettek) fejlesztési és
végrehajtási kapacitásainak fejlesztése, képzések, projektfejlesztési tanácsadás, stb. biztosításán
keresztül.
e) A HACS köteles gondoskodni a helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során a
megjelentetésre kerülő helyi felhívásokra érkezett támogatási kérelmek kiválasztásáról és
rangsorolásáról. Ennek érdekében köteles:
a. a helyi felhívásokra beérkező kérelmeket befogadni és értékelni;
b. helyi bíráló bizottságot (továbbiakban: HBB) működtetni. A szervezet vonatkozásában a
stratégiában ismertetni szükséges a kiválasztásához felállítandó döntéshozatali struktúrát
(annak tagságát), amely: elkerüli az összeférhetetlenséget, biztosítja, hogy a kiválasztási
döntések során a szavazatok legalább 50 %-át állami hatóságnak nem minősülő
partnerek adják. Az állami hatóságnak minősülő személyek tagsága a HBB-ben csak
ebben a képviseleti minőségükben vehetők számba. A HBB ügyrendjét az Irányító
Hatóság hagyja jóvá. A HBB-nek törekednie kell a döntési javaslata megfogalmazása
során a HKFS célkitűzéseihez leginkább illeszkedő, és céljainak eléréséhez leginkább
hozzájáruló kérelmek kiválasztására. A kérelmek kiválasztását és a támogatási összeg
rögzítését követően a HACS a kérelmeket a támogathatóság végső ellenőrzése céljából
benyújtja az Irányító Hatósághoz.
f) A HACS a HKFS megvalósítása érdekében felhívást készít és tesz közzé. A HACS a helyi
felhívásokban köteles meghatározni a támogatásra kerülő kérelmek kiválasztására irányuló
kritériumokat. A helyi felhívások minden esetben egy alap (vagy az ERFA, vagy az ESZA) források
terhére jelentethetők meg. A felhívások mindegyikének ezen belül kötelezően tartalmaznia kell az
alábbi, a TOP Monitoring Bizottsága által kiválasztott kiválasztási kritériumokat, vagy azok
részletesebb alábontásaként megjelenő egyéb értékelési szempontokat:
a. a felhívás keretében integrált, területi alapú helyi fejlesztési stratégiához illeszkedő
fejlesztések valósulnak meg;
b. a felhívás keretében megvalósuló
tartalmaznak;
c.

projektek

újszerűek, innovatív megoldásokat

a felhívás keretében támogatást nyert fejlesztések hozzájárulnak a
népességmegtartó képességéhez a helyi közösségek megerősítésén keresztül.

terület

g) A HACS köteles mind a HKFS, mind a támogatott helyi fejlesztések végrehajtásának
monitoringjáról gondoskodni, továbbá a stratégiához kapcsolódó egyedi értékelési
tevékenységeket elvégezni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a HACS-nak a helyi közösségi fejlesztési
stratégia megvalósítása során eleget kell tennie a TOP 7. prioritásának kimeneti és eredmény
indikátoraihoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ennek keretében minden év
november 30-ig éves előrehaladási jelentést kell tenni az Irányító Hatóság felé, egészen a helyi
közösségi fejlesztési stratégia keretében támogatást nyert projektek fenntartásának végéig.
h) A HACS köteles félévente kifizetési kérelemmel egybekötött időközi beszámolót (a továbbiakban:
IB) készíteni és benyújtani az Irányító Hatóság felé, amelyben ismerteti a helyi közösségi fejlesztési
stratégia végrehajtásának előrehaladását és működéshez szükséges források kifizetését igényli meg.
Előlegként a működési költség 6 hónapra arányosított összege igényelhető.
i) A HACS által meghirdetésre kerülő helyi felhívások keretében támogatásra
projektjavaslatok kiválasztását szükséges legkésőbb 2020. december 31-ig lezárni.

kerülő
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j) A HACS által meghirdetésre kerülő helyi felhívások kapcsán támogatásra kerülő projekt
végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 24 hónap lehet. A megvalósítás végső
határideje a jelen felhívás 3.4.2.4. pontja értelmében 2022. december 31.
k) Amennyiben egy város területéről ugyanarra az akcióterületre vonatkozóan több HACS regisztrációja
is elfogadásra kerül, abban az esetben a szakmai értékelés alapján magasabb pontszámot elért
stratégia lesz támogatható. Amennyiben csak részben fednek át az akcióterületek, és valamennyi
stratégia támogatásra javasolható, továbbá kijelölhető a településen átfedésmentesen több
akcióterület is, az együttműködési megállapodás és a támogatási szerződés addig nem köthető meg,
ameddig az átfedő területekkel érintett HACS-ok nem gondoskodnak az Irányító Hatóság instrukciói
alapján kialakított átfedésmentesség teljesüléséről. Amennyiben a település méretéből fakadóan két
átfedésmentes akcióterület nem alakítható ki, úgy a szakmai értékelés alapján magasabb
pontszámot elért stratégia lesz támogatható.
Mind a HKFS alapján támogatásra kerülő projektek, mind a CLLD eszköz általános végrehajtási
feladatainak (menedzsment, animáció, partnerség-építés, tapasztalatcsere, stb.) ellátása során
szükséges biztosítani a nyilvánosságot az ÁÚF 10. fejezete alapján.
A HKFS tartalma csak az Irányító Hatóság egyetértésével módosítható vagy csökkenthető. A stratégia
szakmai tartalmának csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – a stratégia
megvalósítására 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

Az alábbi elvárásokat elsősorban a helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése és
megvalósítása során szükséges figyelembe venni és érvényesíteni, amelyek HACS által elnyert
CLLD forrás terhére meghirdetésre kerülő helyi felhívásokban relevanciától függően
érvényesítendők.
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 ÁÚF 12. fejezetében.
A HKFS tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:
-

Az európai uniós forrásból támogatott projektek végső kedvezményezettje köteles a projektjére
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 nemmegfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

-

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő és a végső kedvezményezett esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

-

Figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való
alkalmazkodásra vonatkozó potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló az
éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben! Ezért mérlegelni kell, hogy a projekt
megvalósítását vagy eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, pl. árvíz, szárazság,
forróság, tűz, vagy más időjárási kockázat.
A mérlegelés eredményeképp a támogatási kérelemben nyilatkozni kell, ha a projektnek nincs előre
látható klímakockázata, vagy el kell készíteni a projekt klímakockázati elemzését és kockázatkezelési
tervét. Az elemzést és kockázatkezelési tervet csatolni kell a támogatási kérelemhez, és figyelembe
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kell venni a költség-haszon elemzés és a megvalósíthatósági tanulmány készítésekor. A
kockázatkezelési terv által javasolt intézkedések megvalósulását, az intézkedések megvalósításával
elért eredményeket nyomon kell követni, és az intézkedések eredményességéről a projekt
előrehaladásáról és zárásáról szóló beszámolókban be kell számolni.
-

Amennyiben a beruházás külterületen vagy zöldmezős fejlesztésként valósul meg, a beruházás
megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti, ökológiai
állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb
a projektfejlesztés során a projekt tartalmi, műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő
teljesítésekor. Az állapotfelmérésről készült dokumentációt csatolni kell a támogatási kérelemhez. A
dokumentációban be kell mutatni, hogyan fogja csökkenteni, kompenzálni, illetve dokumentálni a
kivitelező a projekt megvalósítása során okozott káros környezeti, ökológiai hatásokat, biztosítani a
területre jellemző biológiai sokféleség megőrzését és az ökológiai átjárhatóságot. Az ökológiai
állapotban bekövetkezett változásokat a beruházás megvalósítása során nyomon kell követni, és az
állapotváltozásról, a káros hatások csökkentését vagy kompenzálását célzó intézkedések
eredményességéről szóló jelentést csatolni kell a projekt előrehaladásáról és zárásáról készített
beszámolóhoz.

-

A fentiek tekintetében a támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be abban az esetben, ha a
projekt
valamennyi
környezeti,
esélyegyenlőségi
jogszabálynak
megfelel,
és
az
energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a
klímaváltozásra hatása nincs.

-

Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a
támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és
férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját.
(információ: http://www.etikk.hu)

-

A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés
helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a projektarányos
akadálymentesítés.

-

Az infokommunikációs akadálymentesítés minden beruházás esetén kötelező.

-

Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi
esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.

-

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.

A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása során a HACS szervezetnek érvényesítenie
szükséges az alábbi szempontokat:
-

Az önkormányzat esélyegyenlőségi tervének (foglalkoztatási ET) elkészítése/megléte.
A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van.
Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolókban rendszeresen be kell mutatni.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
A HKFS megvalósítása során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges tervezni, legfeljebb 25
mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára
szükséges megtervezni.
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
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1. A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó támogatói döntés
meghozatalától számított 2 hónapon belül szükséges a HACS munkaszervezetében dolgozó
személyek szakmai önéletrajzát benyújtani az Irányító Hatósághoz.
2. A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó támogatói döntés
meghozatalától számított 6 hónapon belül szükséges legalább egy HACS által megjelentetésre
kerülő felhívástervezetet benyújtani a támogató intézményrendszer felé.
3. A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó támogatói döntés
meghozatalától számított 6 hónapon belül szükséges gondoskodni a HKFS keretében nevesítésre
került kulcsprojektek közül legalább egy megkezdhetőségéről (amennyiben kulcsprojekt a
stratégiában nevesítésre került).
4. A stratégia megvalósításának előrehaladásáról félévente kifizetési kérelemmel egybekötött
időközi beszámolót (a továbbiakban: IB) szükséges készíteni és benyújtani az Irányító Hatóság
felé, ezért félévente kötelező az IB elkészítése.
5. A HKFS keretében támogatásra kerülő
2020. december 31-ig szükséges lezárni.

projektjavaslatok

kiválasztását

legkésőbb

6. A HKFS keretében támogatásra kerülő projektek végrehajtását legkésőbb 2022. december 31-ig
szükséges lezárni.

3.4.3. A projekt szakmai megvalósítása
kötelezettségre vonatkozó elvárások

során

a

közbeszerzési

Közbeszerzési kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet a stratégia tervezése és végrehajtása keretében megvalósítandó beszerzések
tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban
meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a végső
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
A helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése vonatkozásában támogatás a támogatási kérelem
benyújtását megelőzően megkezdett projekthez (HKFS tervezési folyamatának elindítása) is igényelhető,
kivéve ha a 3.2. pont szerint helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási
támogatás;sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási
támogatás vagy regionális beruházási támogatási kategória alapján részesül támogatásban.
A HKFS készítése, mint előkészítéshez tartozó tevékenység, nem jelenti a projekt megkezdését,
ugyanakkor a helyi felhívások alapján történő kiválasztási folyamat a HKFS-ről történő döntést
megelőzően nem kezdhető meg.
A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása vonatkozásában a HKFS keretében kiválasztásra
kerülő támogatási kérelem megkezdhetőségéről a HACS által megjelentetésre kerülő, vonatkozó felhívás
fog információkat tartalmazni.
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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 (továbbiakban: Rendelet)
XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.5.2. A helyi közösségi fejlesztési stratégia tervezésére és végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam
A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására a jelen felhívás alapján támogatásra kerülő
program megkezdését, vagy – amennyiben a projekt az együttműködési megállapodás hatályba lépéséig
nem kezdődött meg – az együttműködési megállapodás hatályba lépését követően legfeljebb 52 hónap áll
rendelkezésre.
A HKFS készítésével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolhatóságának kezdete: 2014. január 1.
A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósításával kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési
igénylés) benyújtásának végső határideje 2023. június 30.
A helyi fejlesztési stratégia megvalósítása befejezettnek akkor minősül, amennyiben valamennyi, a HACS
által meghirdetett helyi felhívás alapján támogatásra került helyi fejlesztés fizikailag megvalósult.
A HKFS alapján meghirdetésre kerülő helyi felhívás keretében kiválasztott projekt (a továbbiakban: helyi
projekt) végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 24 hónap lehet. A helyi projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje
2023. március 31.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap.
A helyi felhívás keretében támogatásra kerülő 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
ÁÚF 8. pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.

vonatkozó részletes szabályozást az

Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott
támogatással el kell számolni.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia készítésére valamint támogatási kérelem benyújtására kizárólag a
3
4
kevésbé fejlett régiók területén elhelyezkedő, 10 000 főnél népesebb városi jogállású települések
jogosultak, a projektnek (a HKFS elkészítésének) is a jogosult település területén kell megvalósulnia.
A HACS minden esetben kizárólagosan az IH által elfogadott HKFS-ban rögzített földrajzi terület
vonatkozásában (akcióterület) támogathat fejlesztéseket.

3
4

a lakónépesség kerül figyelembevételre
a lakónépesség figyelembe vétele a KSH 2014-ben kiadott helységnévtára alapján történik
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A HKFS keretében támogatásra kerülő projektek kapcsán elvárás, hogy az ERFA forrásból támogatható
fejlesztéseket kötelező a stratégia által lefedett akcióterületen, az ESZA forrásból támogatható
fejlesztéseket kötelező a stratégia által lefedett akcióterületet magában foglaló településen székhellyel
vagy telephellyel rendelkező szervezet által, a stratégia által lefedett akcióterületen élő célcsoportok
számára tervezni és megvalósítani.

3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
A helyi közösségi fejlesztési stratégia keretében támogatásra kerülő projektek vonatkozásában
fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételeket a HACS által megjelentetésre kerülő felhívás
tartalmazza.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.7.1. Indikátorok
A helyi közösségi fejlesztési stratégia keretében támogatást nyert projektekre vonatkozó indikátorok az
alábbiak közül a CO39 „Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi
épületek”, a CO38 „Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek” és a
PO23. „A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervezetek által
a HFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma”. A helyi közösségi fejlesztési stratégia
vonatkozásában szükséges vállalást tenni a PO16 „” indikátorra:
Célérték
2018.
október 31.

Célérték
projektzárás

Indikátor neve

Mértékegység

Városfejlesztés: Városi területeken épített vagy renovált
köz- vagy kereskedelmi épületek

m

2

CO39

Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy
helyreállított nyitott terek

m

2

CO38

Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési
5
6
stratégiával érintett települések lakosságszáma

fő

A kormányzati, önkormányzati, ill. társadalmi partnerek
vagy nem önkormányzati szervezetek által a HFS
keretében tervezett és végrehajtott programok száma

db

10 000

Azonosító

PO16

PO23

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján
a végső kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az
indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át,
a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás
arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai
tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki,
szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont
c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.
5
6

HKFS
A KSH 2014. évre vonatkozó helységnévkönyve alapján
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3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
A támogatást igénylőnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU Rendelet
1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében a rendeletben
meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az adatgyűjtési
kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül kedvez a
beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor kérdőívet kell szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni. A kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és
felelősségét az adatfeldolgozási szerződés rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a támogatási
szerződéssel egyidejűleg köt meg a kedvezményezettel. Az adatfeldolgozási szerződés és a kérdőívek
megtekinthetőek a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404 oldalon.
Egyéb adatszolgáltatás körébe tartozó mutatók

belépő
férfi

belépő
nő

kilépő
férfi

kilépő
nő

7

A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti mutatók a
következők:
munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket is
tartós munkanélküliek
inaktív személyek
oktatásban vagy képzésben részt nem vevő inaktív
személyek
foglalkoztatottak, beleértve az önfoglalkoztatókat
25 éven aluliak
54 éven felüliek
54 éven felüli, munkanélküli – beleértve a tartósan
munkanélkülieket –, vagy oktatásban vagy képzésben nem
részt vevő inaktív résztvevők
alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2)
végzettséggel rendelkező személyek
felső középfokú (ISCED 3) vagy posztszekunder (ISCED 4)
végzettséggel rendelkező személyek
felsőfokú (ISCED 5–8) végzettséggel rendelkező személyek
munkanélküli háztartásban élő résztvevők
munkanélküli háztartásban élő, gyermekeket eltartó
résztvevők

7

„Résztvevők” azon személyek, akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és
akik számára egyedi kiadásokat különítenek el.
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Egyéb adatszolgáltatás körébe tartozó mutatók

belépő
férfi

belépő
nő

kilépő
férfi

kilépő
nő

egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó
résztvevők
migránsok, külföldi hátterű személyek, kisebbségek
(beleértve a marginalizálódott közösségeket, például a
romákat)
fogyatékossággal élő résztvevők
egyéb hátrányos helyzetű személyek
hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő személyek
vidéki területeken élők
A szervezetekre vonatkozó közös kimeneti mutatók a
következők:
a szociális partnerek vagy nem kormányzati szervezetek
által teljesen vagy részben végrehajtott projektek száma
a nők foglalkoztatásban való fenntartható részvételét és
érvényesülési lehetőségeit fokozó projektek száma
a közigazgatási szervekre vagy közszolgáltatásokra irányuló
projektek száma nemzeti, regionális és helyi szinten
a támogatott mikro-, kis- és középvállalkozások száma
(beleértve a szövetkezeti vállalkozásokat és a szociális
gazdaságban működő vállalkozásokat).
A résztvevőkre vonatkozó közvetlen közös
eredménymutatók a következők:
inaktív résztvevők, akik a program elhagyásának
időpontjában munkát keresnek
a program elhagyásának időpontjában
oktatásban/képzésben részt vevők
a program elhagyásának időpontjában képesítést szerző
résztvevők
a program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban –
beleértve az önfoglalkoztatást – levő résztvevők
fogyatékossággal élő résztvevők, akik a program
elhagyásának időpontjában munkát keresnek,
oktatásban/képzésben vesznek részt, képesítést szereznek,
foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – vannak
A résztvevőkre vonatkozó hosszabb távú közös
eredménymutatók:
a program elhagyása utáni hat hónapon belül
foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – levő
résztvevők
a program elhagyása után hat hónapon belül jobb munkaerőpiaci lehetőségekkel rendelkező résztvevők
54 éven felüli résztvevők, akik a program elhagyása után hat
hónapon belül foglalkoztatásban – beleértve az
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Egyéb adatszolgáltatás körébe tartozó mutatók

belépő
férfi

belépő
nő

kilépő
férfi

kilépő
nő

önfoglalkoztatást – vannak
fogyatékossággal élő résztvevők, akik a program elhagyása
után hat hónapon belül foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – vannak

3.8. Fenntartási kötelezettség
Az ERFA forrásból támogatásban részesült végső kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől
számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
Az ESZA forrásból támogatásban részesült projekt végső kedvezményezettjének vállalnia kell, hogy a
támogatott beruházással beszerzett eszközök csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a
foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetők
el, adhatók bérbe, illetve terhelhetők meg, a projekt befejezést követő 5 évig.
Regionális beruházási támogatásként igénybe vett támogatás esetén a támogatás akkor vehető igénybe,
ha a támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet az
üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén legalább három
évig fenntartja. Ez azonban nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt a fenntartási időszak
alatt korszerűtlenné vált vagy meghibásodott tárgyi eszköz cseréjét, ha a fenntartási időszak alatt a
gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerűtlenné vált vagy
meghibásodott és támogatásban már részesült tárgyi eszköz cseréjére a fenntartási időszakban a
beruházó állami támogatásban nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközzel azonos
funkcióval és azonos vagy nagyobb kapacitással kell rendelkeznie, továbbá a gyártási időpontja nem lehet
korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.

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

3.10. Önerő
A helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése nem tartozik állami támogatási kategóriába, ezért annak
elkészítéséhez önerő biztosítása nem szükséges, ugyanakkor az elszámolhatósági korlát a stratégia
vonatkozásában legfeljebb 10 millió Ft.
A támogatott stratégia keretében kiválasztásra kerülő végső kedvezményezettnek azonban legalább a
projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell
rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb
támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást,
valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós
finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő rendelkezésre
állásáról. (Kiemelt eljárásrend keretében megvalósuló projektek kivételével helyi önkormányzatok,
önkormányzati társulások esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül szükséges a képviselő-testületi,
társulási tanácsi határozat, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti
rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata, költségvetési szervek
esetén pedig a támogatást igénylői nyilatkozaton felül szükséges az irányító szerv vezetőjének
nyilatkozata a saját forrás biztosításáról.) Legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az
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előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolni az
önerő rendelkezésre állását.
Az egyes fejlesztések vonatkozásában alkalmazásra kerülő támogatási kategóriákról és azok részleteiről
információt a HACS által megjelentetésre kerülő egyes felhívások fognak tartalmazni.
Regionális beruházási támogatásként igénybe vett támogatás esetén a támogatás akkor vehető igénybe,
ha a beruházó az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.
A támogatást igénylőnek, azaz a HACS-nak valamint a végső kedvezményezettnek 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:
A TOP keretében 2016. március 10-én megjelent regisztrációs felhívás keretében 2016. június 4-ig
a clld@ngm.gov.hu e-mail címen sikeresen regisztrált HACS-ok.
Amennyiben a HACS egyesületként kíván támogatási kérelmet benyújtani, a támogatást igénylők
jogosult köre a következő: egyesület (GFO 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529).
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Amennyiben a HACS konzorciumban kíván támogatási kérelmet benyújtani, a támogatást igénylő
konzorciumi partnerek jogosult köre az alábbi szervezetek közül kerülhet ki:
-

helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32);

-

helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 37);

-

önkormányzati vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság (GFO 1, 2, 57);

-

egyesület, szövetség (GFO 515, 516, 517, 519, 521, 525, 526, 528, 529);

-

köztestület (GFO 54)

-

egyházi jogi személy (GFO 55);

-

alapítvány (GFO 563, 565, 569);

-

közalapítvány (GFO 561, 562);

-

társasház (692), lakásszövetkezet (GFO 593)

-

nonprofit gazdasági társaság (GFO 57)

-

önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság
(GFO 11, 57);

-

egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59);

-

egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 69);

-

vállalkozás (GFO 113, 114, 116, 117, 12, 121, 122, 123, 128, 129, 228, 23);

-

költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (GFO 31, 34, 35, 36, 37,
38, 39);

-

európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 11, 14).

A konzorcium vezetője kizárólag az adott településen székhellyel rendelkező, vállalkozásnak (GFO
113, 114, 116, 117, 12, 121, 122, 123, 128, 129, 228, 23) nem minősülő szervezet lehet.
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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:
a) amely HACS nem rendelkezik az Irányító Hatóság részéről kiadott, a sikeres regisztrációról szóló
visszaigazolással;
b) amely HKFS által lefedett akcióterület nem teljesíti a Rendeletben és a regisztrációs felhívásban
foglalt kritériumokat a terület kijelölésére és a szerveződés feltételeire vonatkozóan;
c) amely HACS szervezetben nem biztosított a döntéshozatali szinten az egyes különböző
érdekcsoportok szavazati jogának 49%-ot meg nem haladó aránya;
d) amely stratégia nem tartalmazza 1:2 arányban az ESZA és ERFA források ötvözését;
e) az a regisztráló szervezet, amely az IH által, a jóváhagyás feltételéül szabott, a lefedett terület
megváltoztatására irányuló feltételeknek nem tesz eleget.
A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem
nyújtható kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás:
a) Nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
d) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem
nyújtható helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás azon támogatást igénylő
részére:
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
i.

a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

ii.

a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,

d) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
f)

ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

g) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
h) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
i)

olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

j)

repülőtéri infrastruktúrához nyújtott támogatás,

k) kikötői infrastruktúrához nyújtott támogatás,
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l)

dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás,

m) olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke
alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható támogatás .”
A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem
nyújtható sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
azon támogatást igénylő részére:
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) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget
olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.”

i.

A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem
nyújtható csekély összegű támogatás azon támogatást igénylő részére:
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
i.

a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

ii.

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)

olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,

g) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára
nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
A felhívás általános mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem
nyújtható regionális beruházási támogatás azon támogatást igénylő részére:
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,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny
vállalkozás részére, ha
i.

a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy

ii.

a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
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d) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
e) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
f)

ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,

g) acélipari tevékenységhez,
h) hajógyártási tevékenységhez,
i)

szénipari tevékenységhez,

j)

szintetikusszál-ipari tevékenységhez,

k) ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy
áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
l)

energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását
szolgáló beruházáshoz,

m) ha a támogatást igénylő, vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem
benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló
tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén, vagy a támogatási
kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a
beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy
hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén,
n) szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10)
bekezdésében meghatározott feltételekkel,
o) kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11)
bekezdésében meghatározott feltételekkel,
p) azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
q) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
r)

azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak
megfelelő forintösszeg.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására négy szakaszban van lehetőség. Az első
szakasz lezárultával a keret maximum 50 , a második szakasz lezárultával további 25, a harmadik
szakasz lezárultával újabb 25 százalékát érintően kerül döntés meghozatalra. Amennyiben az 50, majd a
25 százalékot meghaladó igény mutatkozik a forrásokra, a szakmai minimumpontszámot elért kérelmek
automatikusan átkerülnek a következő szakaszba, és ott együttesen kerülnek elbírálásra a későbbi
szakaszra benyújtott kérelmekkel. A támogatást igénylőnek a kérelem benyújtására rendelkezésre álló idő
alatt bármikor lehetősége van a kérelmét visszavonni. Amennyiben az első és a második szakaszban
támogatható projektek hiányában nem kerül lekötésre a meghirdetett keret, a fennmaradó forrás a
harmadik és negyedik szakasz keretére kerül átcsoportosításra.
Az első szakaszban a kérelmek benyújtására 2016. június 9-től 2016. július 6-ig van lehetőség. Az első
szakaszban a rendelkezésre álló forrás 22.822 millió Ft.
A második szakaszban a kérelmek benyújtására 2016. július 7-től 2017. február 28-ig van lehetőség. A
második szakaszban a rendelkezésre álló forrás 11.411 millió Ft.
A harmadik szakaszban a kérelmek benyújtására 2016. március 1-jétől 2017. május 24-ig van
lehetőség. A harmadik szakaszban a rendelkezésre álló forrás 11.411 millió Ft.
A negyedik szakaszban a kérelmek benyújtására 2017. augusztus 30-tól 2017. szeptember 18-ig van
lehetőség.
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A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon 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
8
nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták
el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus
benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai
9
10
szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás
(garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás)
igénybevételével a következő címre:
Magyar Államkincstár Megyei
Igazgatóságai

Címek

Levelezési címek

Baranya Megyei Igazgatóság

7621 Pécs, Apáca utca 6.

7602 Pécs Pf. 338

Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

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

6001 Kecskemét, Pf. 373

Békés Megyei Igazgatóság

5600 Békéscsaba, Dózsa György
út 1.

5601 Békéscsaba Pf. 120

Borsod - Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatóság

3525 Miskolc, Hősök tere 3.

3525 Miskolc Pf. 122

Csongrád Megyei Igazgatóság

6720 Szeged, Vár utca 5.

6701 Szeged Pf. 491

Fejér Megyei Igazgatóság

8000 Székesfehérvár, Ősz utca
11-13.

8050 Székesfehérvár Pf. 387

Győr-Moson-Sopron Megyei
Igazgatóság

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 26. 9022 Győr, Pf.: 569

Hajdú Bihar Megyei Igazgatóság

4026 Debrecen, Hatvan utca 15.

4002 Debrecen Pf. 112

Heves Megyei Igazgatóság

3300 Eger, Eszterházy tér 5.

3300 Eger Pf. 26

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatóság

5000 Szolnok, Liget út 6.

5000 Szolnok Pf. 90

Komárom-Esztergom Megyei
Igazgatóság

2800 Tatabánya, Fő tér 32.

2800 Tatabánya, Komáromi u.
6., Pf. 1305

Nógrád Megyei Igazgatóság

3100, Salgótarján, Rákóczi út 15

3101, Salgótarján Pf. 89

Somogy Megyei Igazgatóság

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.

7401 Kaposvár Pf. 115

8

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.
9
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, hogy 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 ötödik
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.
10
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

Levelezési címek

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Igazgatóság

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B

Tolna Megyei Igazgatóság

7100 Szekszárd, Augusz Imre utca
7101 Szekszárd Pf. 73
7.

Vas Megyei Igazgatóság

9700 Szombathely, Széll Kálmán.
u.20.

9700 Szombathely Pf. 70

Veszprém Megyei Igazgatóság

8200 Veszprém, Budapest út 4.

8201 Veszprém, Pf.:3000

Zala Megyei Igazgatóság

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

8901 Zalaegerszeg, Pf.: 181

4400 Nyíregyháza Pf. 140

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 standard
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos 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 nincs lehetőség szóbeli
egyeztetésre.
Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot
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, hibátlan és határidőben
benyújtásra került;
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.

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel
meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
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2.

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
a) a támogatási kérelmet magyar nyelven nyújtották be;
b) támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az ÁÚF-ben megadott
szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére hiánytalanul választ ad;
c) a Felhívás 6. pontjában meghatározott dokumentumok csatolásra kerültek;
d) a támogatást igénylő rendelkezik az irányító hatóság által kibocsátott visszaigazolással a sikeres
előzetes regisztrációról;
e) Az igényelt támogatás összege nem haladja meg az akcióterület lakosságszáma alapján
maximálisan igényelhető támogatási összeget;
f) Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a tanúsítvány szerint a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg,
akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.
3.

Tartalmi értékelési szempontok

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre
adott összpontszám nem éri el a minimális 76 pontot. A 76 pont elérése nem jelenti automatikusan a
támogatás megítélését.
Amennyiben a 2., 8., 10., 30., 36., 47. pontok egyikében is az értékelési szempont „nem felelt meg”
minősítést, azaz 0 pontot kap, abban az esetben az irányító hatóság a támogatási igénylést elutasítja.

Értékelési szempont

A HFS kidolgozásának minősége

Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám
4

1.

A dokumentum teljes terjedelme (70 oldal vagy 175 000 karakter) és
szerkezete megfelel a sablonban előírtaknak.

0/1

2.

Minden fejezet tartalmaz kifejtést.

0/1

3.

A szerkezet átlátható, könnyen olvasható, az oldalszámozás és a
táblázat/ábra hivatkozások megfelelőek.
A dokumentum teljessége

0/1/2
9

4.

A dokumentum fejezetei és az egyes alpontok az útmutatóban
leírtaknak megfelelő tartalommal lettek kidolgozva.

0/1/2

5.

A helyi közösségi fejlesztési stratégia forrásai 2:1 arányban
számolnak az ERFA és ESZA forrásokkal.

0/1

6.

Az akcióterület kijelölése a szabályozásnak megfelelő, összefüggő
területet alkot, átfedés mentes, továbbá a stratégiában körvonalazott
fejlesztések koherenciája az akcióterületen belül megállapítható.

0/3/6

A helyi közösség bevonása a tervezési folyamatba
7.

A tervezési folyamat nyitott (bárki részt vehet) és átlátható (jól

6
0/1/2/3
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Értékelési szempont

Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám

kommunikált). A bevonást célzó tevékenységek módszertanilag
megfelelőek, leírásuk jól részletezett, a folyamat eredményei
mindenki számára elérhetők, nyilvánosak.
8.

A három szektor képviselete kiegyensúlyozott a tervezési
folyamatban.

9.

A közösség hozzájárulása a stratégiához jól nyomon követhető.

0/1
0/1/2

A helyzetelemzés minősége
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10.

Az összefüggő terület, az erőforrások kritikus tömege és a
személyes kapcsolattartás képessége bizonyított.

0/1

11.

A helyzetfeltárás megfelelően részletezett, releváns, friss adatokon és
információkon, vagy a városnak a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
alapján felülvizsgált ITS-e megalapozó vizsgálatán alapul.

0/1/2

12.

A helyzetfeltárás elemzi az adott akcióterület jellemzőit.

0/1/2

13.

A
helyzetfeltárás
egyértelműen
beazonosítja
a
stratégia
szempontjából fejlesztés középpontjába helyezendő célcsoportokat,
közösségeket, fejlesztési területeket.

0/2/4

14.

A vonatkozó fejezet beazonosítja a 2014-2020-as OP-k, különösen a
TOP szempontjából releváns beavatkozási területeit és a
helyzetfeltárásra alapozva indokolja azok fontosságát.

0/1/2

15.

A vonatkozó fejezet áttekinti a HKFS tartalmát befolyásoló megyei
(ITP), települési szinten megfogalmazott (ITP és/vagy ITS) fejlesztési
prioritásokat/beavatkozási
területeket/jelentős
projekteket
és
bemutatja a kapcsolatukat a HKFS-sel.

0/2/4

16.

A vonatkozó fejezet áttekinti a HKFS tartalmát befolyásoló, a terület
gazdasági, környezeti és a befogadást támogató programokat,
szolgáltatásokat és bemutatja kapcsolatukat (komplementaritás,
koherencia) a HKFS-sel.

0/1/2

17.

A SWOT elemzés az útmutatónak megfelelő logika szerint készült
(szerepel benne gazdaság, társadalom, környezet; a kategóriák
értelmezése és az egyes elemek megfelelők; elemző/értelmezők).

0/1/2

18.

A SWOT elemzés megállapításait a helyzetfeltárás megalapozza, a
kapcsolat egyértelmű.

0/1/2

19.

A fejlesztési szükségletek definiálása az útmutatónak megfelelő
logika szerint készült.

0/1/2

20.

A fejlesztési szükségletek megállapításait a helyzetfeltárás és a
SWOT is megalapozza.

0/1/2

A stratégia és a cselekvési terv minősége
21.

A célok meghatározása módszertanilag megfelel az útmutatóban
foglaltaknak (a célok száma a megvalósíthatóság határán belül van,

47
0/1/2
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Értékelési szempont

Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám

célokat fogalmaz meg nem tevékenységeket; a célok tartalma
egyértelmű; a célok hierarchiája megfelelő).
22.

A tervezett forrás összhangban van a kitűzött célokkal.

0/1/2

23.

A stratégia céljai megfelelően alátámasztottak, indokoltak: az
akcióterület szükségleteire és lehetőségeire reflektálnak a
gyengeségek és veszélyek figyelembe vételével.

0/2/4

24.

A tervezett intézkedések összhangban vannak a kitűzött célokkal,
egyértelmű a kapcsolat a célok és az intézkedések között. A tervezett
intézkedések egységes koncepciót, koherens egészet alkotnak.

0/2/4

25.

A célindikátorok alkalmasak a célok teljesülésének mérésére. A
célértékek reálisak és mérhetők (megfelelnek a SMART elveknek).

0/1/2

26.

Az intézkedések reálisak, megalapozottak és megvalósíthatók.

0/1/2

27.

Az intézkedések indításának ütemezése arányos, adott esetben
tekintettel van az egyes intézkedések egymásra épülésére, a
folytonosságra és a fenntarthatóságra.

0/2/4

28.

Az intézkedések indoklása épít a helyzetfeltárás, a SWOT és a
szükségetek megállapításaira, azok hiánypótló jellegűek, létező
szükségletekre válaszolnak, a kapcsolat egyértelmű.

0/3/6

29.

Az intézkedések mentén támogatható tevékenység-területek és a
jogosultak köre egyértelműen definiált (megvalósítható, a
felhívásokba átemelhető) és a célok megvalósulását szolgálja.

0/1/2

30.

Az ERFA és ESZA intézkedések reflektálnak egymásra.

31.

A kiválasztási kritériumok a célok megvalósulását szolgálják.

0/2/4

32.

A kimeneti indikátorok tartalmazzák a kötelezően alkalmazandó
indikátorokat, a célértékek arányban állnak az intézkedésre allokált
forráskerettel.

0/2/4

33.

Az nemzetközi és térségek közötti együttműködések tervezett
tématerületei jól definiáltak, megalapozottak és konkrét közös
eredmények elérését teszik lehetővé.

0/1/2

34.

A monitoring adatok adatforrása, a gyűjtés módszere, gyakorisága
megfelelő, megvalósítható.

0/1

0/1/2

Az elemzés és a visszacsatolás biztosított.
35.

A program megvalósítása kapcsán felmerülő kockázatok elemzése
megtörtént, a kockázatkezelési intézkedések megfelelőek.

0/3/6

CLLD hozzáadott érték
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36.

A stratégia céljai és intézkedései összhangban vannak a TOP
CLLD intézkedés céljaival.

0/1

37.

Az intézkedések leírása megfelelően alátámasztja az adott intézkedés

0/2/4
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Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám

Értékelési szempont

egyéb kiegészítő jellegét. A kapcsolódások és a lehatárolások is
megfelelőek az akcióterületen megvalósuló egyéb fejlesztésekkel.
38.

A stratégia bemutatja, hogyan járul hozzá a munkahelyteremtéshez
és a jövedelemgeneráláshoz.

0/1/2

39.

A stratégia bemutatja, hogy az intézkedések hozzájárulnak a terület
népességmegtartó képességéhez a helyi közösségek megerősítésén
keresztül.

0/1/2

40.

A stratégia bemutatja, hogyan járul hozzá a társadalmi befogadás
erősítéséhez, szükség szerint a szegénység újratermelődésének
csökkentéséhez.

0/1/2

41.

A
stratégia
bemutatja,
hogyan
járul
hozzá
a
nők
esélyegyenlőségéhez, a fiatalok és egyéb sérülékeny csoportok
helyzetének javításához.

0/1/2

42.

A stratégia bemutatja, hogyan ösztönzi az ágazatközi, szektorok
közötti, több szereplőt érintő megoldásokat.

0/1/2

43.

A stratégia bemutatja, hogyan ösztönzi a helyben innovatívnak
számító, új modellek kialakítását és hogyan segíti, hogy az új
megoldások, ötletek, gyakorlatok a helyi szereplők számára
elérhetővé váljanak.

0/2/4

44.

A stratégia bemutatja, hogyan ösztönzi az együttműködéseket és
hogyan generálja a hálózatosodást.

0/1/2

Kapacitás, a megvalósításra vonatkozó kritériumok

15

45.

A HACS tagsága nyitott, nincs olyan szabály érvényben, ami a
csatlakozást megakadályozza.

0/1/2

46.

Az együttműködés alkalmas annak a program befejezését követően
történő folytatására.

0/1/2

47.

A HACS döntéshozása (jelen esetben az elnökség és a helyi
bíráló bizottság) megfelelően reprezentálja a helyi társadalom
sokféleségét (pl. a HFS célcsoportjait, a kedvezményezett
járásokkal érintett HACS-okban a hátrányos helyzetű embereket,
a térség tipikus vállalkozóit, környezetvédelmi NGO-kat, a
fiatalokat, illetve az egyéb speciális társadalmi csoportokat
képviselő szervezeteket, stb.), biztosított, hogy döntéshozatali
szinten egyetlen érdekcsoport sem rendelkezik a szavazati jogok
49 %-ot meghaladó hányadával.

0/1

48.

A HACS működését és a projektek kiválasztását érintő döntéshozás
(jelen esetben az elnökség és a helyi bíráló bizottság) átlátható,
megkülönböztetés-mentes és megfelel az összeférhetetlenség
szabályainak.

0/1/2

49.

A

stratégia

megvalósítására

irányuló

munkafolyamatok

és

a

0/1/2

29

Értékelési szempont

Minősítés
(megfelelt/részben
megfelelt/nem felelt
meg) és/vagy adható
pontszám

felelősségi körök egyértelműek és átláthatók.
50.

A megvalósítás mérföldkövei megfelelően ütemezettek, a stratégia
ezek mentén biztonsággal megvalósítható.

0/1/2

51.

A megvalósítás mérföldkövei, a tervezett mérföldkövek mérhető
eredményeket jelölnek ki.

0/1/2

52.

A HACS rendelkezik a helyi lakosság, a különböző lakossági
csoportok
és
szereplők
aktivizálására
és
a
fejlesztési
tevékenységekbe történő bevonására alkalmas animációs és
kommunikációs tapasztalatokkal és /vagy a megvalósításra irányuló
tervekkel, elképzelésekkel.

0/1/2

Összesen
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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.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a stratégia megvalósítására fordítható forrás elszámolható összköltsége
legfeljebb:


500 millió Ft lehet 10 001-18 000 fős akcióterület esetén;



800 millió Ft lehet 18 001- 60 000 fős akcióterület esetén;



1 500 millió Ft lehet 60 001-150 000 fős akcióterület esetén.

5.3. A támogatás mértéke, összege
a)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 250 millió Ft, maximum az érintett
település lakosságszáma alapján meghatározott összeg, azaz:


10 001-18 000 fős akcióterület: 500 millió Ft;



18 001-60 000 fős akcióterület: 800 millió Ft;



60 001-150 000 fős akcióterület: 1 500 millió Ft.

A helyi közösségi fejlesztési stratégia elkészítése vonatkozásában támogatás maximális mértéke az
összes elszámolható költség 100 %-a.
b)

A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:

A támogatás intenzitás mértéke állami támogatásnak nem minősülő támogatás esetén az elszámolható
költség 100%-a.
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A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
a)

Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség
és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy
az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult ésszerű
nyereséget szerezni.

A működési eredmény mértékét
a. megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b. visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
VAGY
b)

Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási támogatás esetén a
támogatás összege a fent meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható
azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás összege nem haladhatja meg az
elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét
a. megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b. visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és
a működési eredmény közötti különbséget.
Az egymillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a támogatás összege a
fenti pontokban meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható azzal, hogy a
támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.
Regionális beruházási támogatás esetén:
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul:
a. az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
b. a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c.

a Nyugat-Dunántúl régióban 25%.

A támogatási intenzitás - a nagyberuházások kivételével - kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal,
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, ha a beruházó a kérelem benyújtásakor, valamint
a döntés meghozatalakor is megfelel az adott vállalkozási méret feltételeinek.
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén a következők szerint alakul:
a. ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az adott területen fent meghatározott mérték száz
százaléka,
b. az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az adott területen
fent meghatározott mérték ötven százaléka.
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Annak kiszámításakor, hogy egy beruházás elszámolható költsége meghaladja-e a jelenértéken 50 millió
eurónak megfelelő forintösszeget (nagyberuházás), a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek
vagy a létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a nagyobb értékűt kell elszámolható
költségként figyelembe venni.
A nagyberuházás elszámolható költségeinek kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni az
igénybejelentésben szereplő beruházást és az igénybejelentő beruházó, valamint az igénybejelentő
beruházótól független harmadik félnek nem minősülő beruházó vagy beruházók által a beruházás
megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül az igénybejelentésben
szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, állami támogatásban részesülő beruházást vagy
beruházásokat.
Nagyberuházás esetén az odaítélhető összes állami támogatás összegéből le kell vonni a beruházás
megkezdését megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakban a kedvezményezett vagy a
kedvezményezettől független harmadik félnek nem minősülő beruházó által azonos megyében
megkezdett beruházáshoz vagy beruházásokhoz odaítélt állami támogatás jelenértéken meghatározott
összegét (összeszámítási szabály).
Ha az összeszámítási szabály figyelembevétele nélkül az adott beruházáshoz nyújtható állami támogatás
jelenértéken kisebb, mint az annak alkalmazásával meghatározott összeg, akkor ez a kisebb összeg az
odaítélhető állami támogatás felső korlátja. Ellenkező esetben a támogatás az összeszámítási szabály
alkalmazásával meghatározott összegig nyújtható.
Állami támogatás esetén a maximális támogatási intenzitás:
Támogatási kategória

Regionális beruházási
támogatás




Támogatás mértéke (%)



Nyugat-Dunántúl

25



Közép-Dunántúl

35



Dél-Dunántúl

50



Észak-Magyarország

50



Észak-Alföld

50



Dél-Alföld

50

Csekély összegű (de minimis) támogatás

100
11

100

12

100

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás



Kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás



Spotlétesítményhez
és
multifunkcionális
13
létesítményhez nyújtott beruházási támogatás

szabadidős

100

5.4. Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott stratégiák esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető támogatási előleg maximális mértéke a HACS adminisztrációs és igazgatási tevékenységeire, a
stratégia végrehajtásának irányításához kapcsolódó tevékenységekre, valamint az érdekeltek közötti
információcsere érdekében a potenciális kedvezményezettek támogatására megítélt támogatásra
együttesen igényelt, a HKFS-ben erre megítélt támogatás 6 hónapra arányosított összege, de legfeljebb
300 millió Ft.
11

a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési
eredmény közötti különbséget, de legfeljebb 100%
12
a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési
eredmény közötti különbséget, de legfeljebb 100%
13
a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési
eredmény közötti különbséget, de legfeljebb 100%
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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.szechenyi2020.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 a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén
annak első részlete - kifizetésétől számított hat hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges
benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel
elszámolni.

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.
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.
Kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
A beruházási támogatás esetén az immateriális javak és a tárgyi eszközök következő költségei
a. az infrastruktúra építésének, korszerűsítésének, bővítésének, megvásárlásának, megőrzésének és
fejlesztésének költsége, ha az infrastruktúra időbeli vagy térbeli kapacitását évente legalább 80%ban kulturális célra használják,
b. a kulturális örökség megszerzésének költsége (pl. a lízingdíj, a kapcsolódó illetékek vagy a kulturális
örökség áthelyezésének költsége),
c.

a tárgyi és szellemi kulturális örökség védelmének, megőrzésének, újjáépítésének és
helyreállításának költsége (pl. a megfelelő körülmények között történő tárolás költsége, a speciális
eszközök, anyagok használatából fakadó többletköltség, valamint a dokumentációs, kutatási,
digitalizálási és publikációs költség),

d. a közönség kulturális örökséghez való hozzáférésének javítását szolgáló intézkedések költsége (pl. a
digitalizálással és egyéb új technológiákkal, a speciális szükségletű személyek hozzáférési
lehetőségeinek javításával kapcsolatos, valamint a prezentációk, programok és látogatók
tekintetében a kulturális sokszínűség elősegítésével kapcsolatos költség),
e. a kulturális projektek és tevékenységek, együttműködési és csereprogramok, valamint ösztöndíjak
költsége (pl. a kiválasztási eljárással kapcsolatos marketing és a projekt eredményeként közvetlenül
felmerülő költség)
számolható el.
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Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási
költsége számolható el.
A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
A beruházási támogatás esetén a tárgyi eszköz és az immateriális javak beruházási költsége számolható
el.
A regionális beruházási támogatás keretében elszámolható
a. a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költsége,
b. a beruházás által létrehozott munkahelyek két évre számított becsült bérköltsége, vagy
c.

az a) és b) pontban szereplő költségtípusok kombinációja, ha az így kapott összeg nem haladja meg
az a) és b) pont szerinti összeg közül a magasabbat.

Amennyiben az elszámolható költségeket a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök és
immateriális javak költségei alapján számítják ki, a következő költségek számolhatóak el:
a. a tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47. §-a, 48. §-a
és 51. §-a szerinti költsége,
b. immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek (a továbbiakban:
támogatható immateriális javak) Sztv. 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége,
c.

létesítmény felvásárlása esetén a tárgyi eszközök és a támogatható immateriális javak vételára,

d. az ingatlan, gép, berendezés bérleti díjának a fenntartási időszak végéig elszámolt összege.
Amennyiben az elszámolható költségeket a bérköltségek alapján számítják ki, a következő költségek
számolhatóak el:
a beruházás befejezését követő háromszor háromszázhatvanöt napon belül újonnan létrehozott
munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalók Sztv. 79. §-a szerint elszámolható személyi jellegű
ráfordításának - ide nem értve az egyéb személyi jellegű kifizetéseket - 24 havi összege a munkakör
betöltésének napjától számítva.
A tárgyi eszköz bérléséhez kapcsolódó költség elszámolható, ha
a. a földterületre vagy épületre vonatkozó bérleti jogviszony nagyvállalkozás esetén a beruházás
üzembe helyezését követő legalább öt évig, kis- és középvállalkozás esetén a beruházás üzembe
helyezését követő legalább három évig fennáll, illetve
b. a pénzügyi lízing formájában beszerzett üzemre, gépre, berendezésre vonatkozó szerződés
tartalmazza az eszköznek lízing futamidejének a bérleti időtartam lejáratakor történő megvásárlására
vonatkozó kötelezettséget.
Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni.
Az immateriális javak költsége elszámolható, ha
a. azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használják fel,
b. az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik,
c.

azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,

d. azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek
és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
e. azok nagyvállalkozás esetén legalább öt évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a
projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották,
f.

azok költsége nagyvállalkozás esetén az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át teszik ki.
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Nem minősül elszámolható költségnek
a. a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége,
b. a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége,
amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz
helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól
szerzett be,

c.

d. a kérelem benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
e. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti
személygépkocsi költsége,
nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által használatba vett tárgyi eszköz költsége, kivéve
létesítmény felvásárlása esetén a beszerzett eszköz vételárát.

f.

A bérköltségek alapján akkor nyújtható támogatás, ha
a. a beruházás a kedvezményezett vállalkozásnál foglalkoztatottak számának nettó növekedését
eredményezi a beruházás megkezdését megelőző 12 hónap átlagához képest,
b. a munkahelyeket a beruházás befejezésétől számított három éven belül betöltik,
kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a
beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig
az érintett területen fenntartja,

c.

d. nagyvállalkozás esetén a beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással
létrejött új munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább öt évig az érintett
területen fenntartja.
A beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét vagy, ha a beruházó kis- és
középvállalkozásnak minősül.
Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása esetén az ügyletet piaci feltételek mellett kell lebonyolítani.
Egy létesítmény eszközeinek felvásárlása esetén ha egy kisvállalkozást az eredeti tulajdonos
családtagjai vagy korábbi munkavállalók vesznek át, az eszközöknek a vevőtől független harmadik féltől
való megvásárlására vonatkozó feltételnek nem kell teljesülnie.
A vállalkozásban történő részesedésszerzés nem minősül induló beruházásnak.
Amennyiben az eszközök beszerzéséhez a vásárlást megelőzően már nyújtottak támogatást, ezen
eszközök költségeit le kell vonni a létesítmény felvásárlásához kapcsolódó elszámolható költségekből.
Jelen felhívás keretében a helyi közösségi fejlesztési stratégia tervezése során és a stratégia
végrehajtásának támogatásához (adminisztrációs és igazgatási tevékenység, a stratégia
végrehajtásának irányításához kapcsolódó tevékenység, valamint az érdekeltek közötti információcsere
érdekében a potenciális kedvezményezettek támogatása) az alábbi költségek tervezhetők, illetve
számolhatók el:
Projektelőkészítés költségei

I.

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége
-

helyi közösségi fejlesztési stratégia

-

egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények

-

szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, helyzetfeltárás

-

szakértői hálózatépítés, szakértői műhelymunkák költsége

-

társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek
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Közbeszerzés költsége
-

közbeszerzési szakértő díja

-

közbeszerzési eljárás díja

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
-

előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

II.

Eszközbeszerzés költségei
Immateriális javak beszerzésének költsége
-

egyéb szellemi termék bekerülési értéke
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

III.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
-

fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége

-

felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
-

marketingeszközök fejlesztése

-

rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek

-

egyéb kommunikációs tevékenységek költségei

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Egyéb szolgáltatási költségek
-

biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei

-

hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

-

vagyonbiztosítás díja

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

IV.

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
-

munkabér

-

foglalkoztatást terhelő adók, járulékok

-

személyi jellegű egyéb kifizetések

-

szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek

V.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
VI.

Általános (rezsi) költség

Általános (rezsi) költség
Egyéb általános (rezsi) költség
VII.

Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
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VIII.

Egységköltség alapon elszámolható költség
Átalányalapú egységköltség
-

Közbeszerzési eljárás díja

-

Szakmai megvalósítás során felmerülő utazási költség

-

Szakmai megvalósítás során felmerülő napidíj egységköltség

Egyösszegű átalány
A HKSF keretében támogatásra kerülő beavatkozások elszámolható költségeit a HACS által
megjelentetésre kerülő helyi felhívások fogják tartalmazni.
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
vonatkozásában, kivéve: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj);



Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség);

költségei

költségtípus

(kivéve:

szakmai

A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. pont értelmében a
projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók
el.
Saját teljesítéssel elszámolható költségtípusok esetében az alábbi költségelemek is tervezhetők:
munkabér,
foglalkoztatást terhelő adók, járulékok,
személyi jellegű egyéb kifizetések.
Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját teljesítést
lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös
önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a
vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.
Egységköltség alapon elszámolható költségek
Közbeszerzési eljárás díja egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.
A költségelszámolás a kedvezményezett által a közbeszerzési eljárások mennyiségének a megadásával,
és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével történik a költségelszámolás a 44/2015. (XI. 2.) a
közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól,
a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről MvM
rendeletben rögzített díjszabás alapján.
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
azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség
felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az IH-hoz, 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 projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség egységköltség alapján
egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.
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A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költségek elszámolása a ténylegesen
megtett távolság kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen történő igazolásával,
ezen dokumentumok benyújtásával, és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével valósul meg.
A költségelszámolás a következő, hazai jogszabályokban meghatározott egységárak alapján történik:
Hivatali gépjármű használata esetén: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
82. § (2) bek. alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti
üzemanyagköltség
számolható
el:
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé havonta,
amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az elszámolandó költségek
meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat kell figyelembe venni.
-

-

Magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használata esetén:
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bek. alapján a Nemzeti Adóés Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség számolható el:
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az
elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt fogyasztási
normákat kell figyelembe venni.
Továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás
nélkül elszámolható költségek fejezete 6. pontja, mely szerint magánszemély saját használatú
gépjármű használatakor engedélyezett 15 Ft/km általános normaköltség.

Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen több projekt
menedzsmentjéhez kapcsolódó utazás is szerepel, az érintett dokumentumokon a projektenként felmerülő
megtett út elkülönítését megfelelően biztosítani kell.
A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő napidíj egységköltség alapján egyszerűsített
elszámolás keretében számolható el.
Az egységköltség alapú elszámolás alapja a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló
élelmezési költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, amely a rendeletben
meghatározott feltételek teljesülése esetén 500 Ft napidíj elszámolását teszi lehetővé.
Az elszámolás a kiküldetési rendelvény bemutatásával történik.
Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés
is megvalósul, a kiküldetési rendelvényen jelezni szükséges az érintett projektek regisztrációs számát és
a regisztrációs számon az adott projektre eső időráfordítás százalékos mértékét.
Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített
feltételeknek a projekt megfelel.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
A felhívás keretében a helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítására vonatkozó projekt költségei
elszámolhatóságának kezdete: 2014. 01. 01., vége: 2022. 12. 31.
A helyi közösségi fejlesztési stratégia keretében támogatásra kerülő
elszámolhatóságának kezdete: a HFS elfogadásának napja, vége: 2023. 06. 30.

projektek

költségei

38

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 /, illetve 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.
A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:
A helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése és megvalósítása során igénybevett szolgáltatások
elszámolható költsége piaci árnak való megfelelőségét legalább három árajánlattal szükséges igazolni.
A HKFS megvalósítása keretében támogatást nyert projektek esetében a projekt költségeinek piaci árnak
való megfelelőségére vonatkozó alátámasztását a HACS által megjelentetésre kerülő adott felhívás fogja
tartalmazni.
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.
.

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

Adminisztratív költségek (operatív tevékenységekhez kapcsolódó

Maximális mértéke
az összes
összegszerű
elszámolható
elszámolható
költségre
mértéke (Ft)
vetítve (%)
15

39

Költségtípus
költségek, szervezés, műveletek kidolgozása, projektek előkészítése,
lehetséges végső kedvezményezettek felkészítése), ezen belül:
Előkészítés,
tervezés
(kivéve
közbeszerzési
lefolytatásának költsége), ezen belül:

Maximális mértéke

eljárások

Helyi közösségi fejlesztési stratégia készítése

5
10 000 000

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás

0,5

Általános költségek (rezsi)

1

Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.
Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási
kérelem összeállítása, valamint a stratégia megvalósítása során kötelező.

5.8. Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség,
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:


Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálata, módosítása, kiegészítése, elkészítése;



élő állat vásárlása;



jármű beszerzése.

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.
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó részletes
szabályokat a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a
belsőpiaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 53. cikke, a
2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 90-94.§, valamint
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az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási, működési vagy zenei és irodalmi
alkotások kiadásához nyújtott támogatásként a következőkhöz nyújtható:
a. muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, művészeti vagy közművelődési intézmény - ide értve a
közösségi teret -, koncertterem,
b. tárgyi kulturális örökség, régészeti lelőhely, emlékmű, történelmi emlékhely és épület, a kulturális
örökséghez kapcsolódó természeti örökség, kulturális vagy természeti örökséggé nyilvánított
örökség,
c.

a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség),

d. művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység,
e. kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és
támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok,
ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,
f.

zenei és irodalmi alkotások írása, szerkesztése, gyártása, terjesztése, digitalizálása, kiadása és
fordítása

A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletes
szabályokat a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a
belsőpiaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 56. cikke, a
2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 98. §, valamint az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a helyi infrastruktúra
fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatást, ha a támogatás összege egyazon infrastruktúra esetén
meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt összköltsége meghaladja a 20
millió eurónak megfelelő forintösszeget.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás helyi infrastruktúra építéséhez,
bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és
a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.
A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra
használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.
Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható
és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.
A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtható támogatásra
vonatkozó részletes szabályokat a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi
rendelet) szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III.
fejezetének 55. cikke, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet
95-97.§, valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére
a. a sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási
támogatást, ha a támogatás összege projektenként meghaladja a 15 millió eurónak megfelelő
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forintösszeget, vagy a projekt teljes költsége meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő
forintösszeget,
b. a sportlétesítményhez nyújtott működési támogatást, ha a támogatás összege létesítményenként
meghaladja az évi 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
A sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás
a. beruházási támogatásként sportlétesítmény és multifunkcionális szabadidős létesítmény építéséhez,
bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez,
nyújtható.
A támogatott sportlétesítmény, multifunkcionális szabadidős létesítmény építésével, bővítésével,
korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és
megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárni.
A támogatott sportlétesítményhez, multifunkcionális szabadidős létesítményhez a felhasználók számára
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget
legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt kedvezőbb feltételek mellett
használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.
A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos
használatában. A létesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr
sportolónak vagy csapatnak kell használnia.
Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott
díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
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 az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben 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.
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.
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Regionális beruházási támogatás


a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezetében és a III. fejezet 14. cikkében,



a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.
rendeletben,



az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben

foglaltakkal összhangban nyújtható.
Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi regionális
beruházási támogatást, ha a támogatás összege a beruházáshoz igényelt összes állami támogatással
együtt – figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó rendelkezéseket – meghaladja azt az
összeget, amelyet a támogatás nyújtásának napján hatályos jóváhagyott regionális térkép alapján
ugyanazon a településen egy jelenértéken 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű elszámolható
költséggel rendelkező beruházás kaphat.
A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a tervezett beruházás olyan induló
beruházásnak minősüljön, amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a
Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, vagy a Nyugat-Dunántúl régióban valósít meg.
Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás,
amely


új létesítmény létrehozatalát, vagy



egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel
történő bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi,
vagy



egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi
felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

Az új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy
immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely


új létesítmény létrehozatalát eredményezi, vagy



egy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését
eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló
tevékenységnek, vagy



olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlására
irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, és az új vagy a
megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban
végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek.

Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő
bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségeknek legalább 200%-kal meg
kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni
tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás elszámolható költségei
összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó
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eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti
értékcsökkenés összegét.

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
A helyi közösségi fejlesztési stratégia megvalósítása keretében támogatást nyert projektek esetében
alkalmazott támogatási kategóriákat az 5.9. pont alapján, a HACS által meghirdetésre kerülő felhívás
fogja tartalmazni.

6. A
TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

SORÁN

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
Helyi közösségi fejlesztési stratégia
Az IH által kiadásra került, a CLLD HACS előzetes elismeréséről szóló visszaigazolás
A támogatást igénylő szervezet (egyesület) / konzorciumi tagok aláírási címpéldánya
A támogatást igénylő szervezet Alapító okirata vagy a konzorciumi megállapodás a támogatási
kérelem benyújtására
5. Az egyesület bírósági bejegyzését igazoló, 30 napnál nem régebbi okirat (amennyiben releváns)
6. Megalakult egyesület esetén közgyűlési határozat a HKFS elfogadásáról
7. Tanúsítvány a közbeszerzési eljárás jogszabályi előírásoknak történő megfeleléséről –
amennyiben releváns
1.
2.
3.
4.

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A támogatást igénylők, az IH által előzetesen elismert CLLD HACS-ok a jelen Felhívás sikeres teljesítése
(HKFS kiválasztása, végleges forráskeret meghatározása) alapján válnak elismert CLLD Helyi
Akciócsoporttá, így lesznek jogosultak a HKFS által lefedett területre meghatározott fejlesztési források
feletti koordinációra.
Az IH támogató döntése alapján:
a) együttműködési megállapodást köt a HACS-csal a HKFS megvalósítására felhasználható támogatási
keretösszegre, valamint
b) támogatási szerződést köt a munkaszervezeti funkciót ellátó szervezettel a közösségvezérelt HFS
megvalósításához szükséges működési, közösségszervezési (animációs) és kommunikációs,
továbbá a program-monitoring feladatok ellátásának költségeire, a keretösszeg maximum 15%-áig.
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.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
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lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu
oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.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!

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
a.

Általános mellékletek
1. Helyi közösségi fejlesztési stratégia – tervezési útmutató
2. Iránymutatás a közösségvezérelt helyi fejlesztésről helyi szereplők számára
3. Együttműködési megállapodás minta a HKFS megvalósítására felhasználható támogatási
keretösszegre, a HACS és az IH között
4. Támogatási szerződés minta a HACS munkaszervezeti funkciót ellátó szervezete és az IH között
5. Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatásban részesített projekt megvalósítására
6. Konzorciumi együttműködési megállapodás - Támogatási kérelem benyújtására
7. Projekt adatlap kitöltési útmutató
8. Indikátor definíciós adatlapok: www.szechenyi2020.hu/
9. Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai

b.

Vonatkozó speciális jogszabályok listája
Törvények

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
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2003. évi /CXXV. tv. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CLXXV. tv. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról
Kormányrendeletek
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
Uniós jogszabályok
1303/2013/EU Rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és
munkahelyteremtésbe” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről
651/2014/EU Rendelet a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról
Egyéb előírások

c.

Fogalomjegyzék

Akcióterület: az a legalább 10 000, legfeljebb 150 000 fős lakosságszámú konkrét összefüggő városi
terület, amelyre a helyi közösségi fejlesztési stratégia készül, és amelyen az operatív program céljainak
megfelelő fejlesztések a CLLD forrásából megvalósulnak.
Állami hatósági személy: minden olyan személy, aki állami vagy önkormányzati többségi tulajdonban
álló szervezet tagja vagy vezetője, vagy ilyen intézmény vagy vállalkozás vezető beosztású
munkavállalója.
CLLD (Community-Led Local Development): közösségvezérelt helyi fejlesztés eszköze, a helyi
közösségek (helyi lakosság, helyi vállalkozások, helyi civilek és a helyi önkormányzat)
együttműködésében tervezett és végrehajtott integrált, programalapú fejlesztés a helyi közösség
részvételének és tudatosságának fokozása, a helyi társadalmak megújítása, a közösségi alapú
gazdaságfejlesztési módszertanok kialakítása és elterjesztése érdekében.
Helyi akciócsoport (HACS): az a szervezet, amely intézményesített formában a helyi közösség
szervezéséért tevékenykedik, legfőbb feladata a helyi közösségi fejlesztési stratégia kidolgozása, annak
megvalósításához támogatás igénylése, a stratégia megvalósítása, ehhez kapcsolódóan a stratégia
elkészítését és megvalósítását szolgáló kapacitásfejlesztés, képzés, hálózatépítés, az érdekeltek közötti
információcsere előmozdítása, a potenciális kedvezményezettek támogatása, a meghirdetésre kerülő
felhívások kidolgozása, valamint a végső kedvezményezettek kiválasztása.

46

Helyi akciótervezés: A helyi szükségletekhez illeszkedő, részvételen alapuló, rugalmas tervezés, amely
a stratégiai fejlesztési irányok megvalósulását szolgáló cselekvések sorozatán keresztül teljesül.
Helyi közösségi fejlesztési stratégia (HKFS): területi alapú fejlesztési dokumentum egy előre
meghatározott területegységre vonatkozóan, amely tartalmazza az érintett terület fejlesztési szükségleteit
és lehetőségeit, a terület fejlesztésére vonatkozó célkitűzéseket, számszerűsíthető eredményeket,
irányítási és monitoring rendszert.
HKFS megvalósítása: a HKFS megvalósítása alatt értjük a HKFS-ben foglalt célok, célkitűzések
eléréséhez szükséges tevékenységeket, a helyi fejlesztések támogatását, megvalósítását, a hazai és
nemzetközi együttműködéseket, a helyi szereplők forráshoz jutásának elősegítését, valamint a program
teljes menedzsmentjét.
HKFS végrehajtása: a HKFS végrehajtása alatt értjük a HKFS megvalósítását segítő adminisztratív
tevékenységek ellátást, a stratégia megvalósításának irányításához kapcsolódó működési feladatokat, a
helyi felhívások megjelentetéséhez szükséges feladatokat, a stratégiához illeszkedő fejlesztések
kiválasztásához szükséges feladatokat, valamint a monitoring és értékelési feladatokat.
Középület: a jelen felhívás keretei között középületnek tekintjük a közösségi és közszféra funkciók alatt
felsoroltakat, azok épületeit.
Közösségi tevékenység: minden olyan szolgáltatás, mely nem gazdasági – pénzügyi szolgáltatás,
közösségi célokat szolgál, hozzájárul a közösségfejlesztéshez, a társadalmi bizalom erősítéséhez, a
szabadidő minőségi eltöltéséhez. A közösségi szolgáltatások közé tartoznak például a bármely szervezet
által nonprofit alapon nyújtott kulturális, közművelődési, szabadidős, sportszolgáltatások, ill. ide soroljuk
az önkormányzat által ellátott közszolgáltatások közül a közművelődési, közgyűjteményi, kulturális,
sportszolgáltatást, tevékenységet.
Közszféra funkció: mindazon akcióterületi / az akcióterületen belül megtalálható beavatkozási területi
épületek, építmények fejlesztése, korszerűsítése, amely hozzájárul a terület köztulajdonban (jellemzően
közigazgatási, közszolgáltatási, igazgatás-rendészeti, stb.) levő épületei és építményei korszerűbbé és
hatékonyabbá válásához, és ezáltal az akcióterület, ill. a város egésze, vagy bizonyos városrésze
számára nyújtott közszolgáltatások, és hatósági szolgáltatások minőségi javulásához.
Közszolgáltatás: A törvényi megfogalmazás alapján „Közszolgáltatás: minden közhatalmi tevékenység ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási
tevékenységet, továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szolgáltatás, ellátás, illetve
tevékenység (a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998.évi XXVI. tv 4.§
fb) pontja alapján).
Közterület: – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 2. §ának 13. pontja értelmében –: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás akként tart nyilván.
Kulcsprojekt: az a kiemelt fejlesztés, amely a stratégia céljaival, elvárt eredményeivel közvetlen
összefüggésben van, megvalósításának indokát tehát maga a stratégia tartalma adja, alternatíva nélküli
beavatkozás, amelyre akár maga a teljes stratégia is épül.
Kulturális tevékenység: olyan intézmény vagy szolgáltatás, amely időben korlátlanul vagy korlátozottan,
ingyenesen vagy díjfizetés ellenében kulturális vagy közművelődési lehetőséget biztosít a felhasználó
számára. Ide tartoznak többek között a következők: közoktatási intézmény, (kert)mozi, (szabadtéri)
színház, kiállító terem, kiállító tér, muzeális intézmény, könyvtár, kulturális központ, koncertterem, koncert
tér, rendezvényközpont.
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Művelet: az a helyi felhívás, amelyet a helyi akciócsoport a helyi közösségi fejlesztési stratégiában
foglaltakkal összhangban, a helyi érdekeltek számára, a CLLD eszköz keretében elnyert támogatás
terhére dolgoz ki és jelentet meg.
Nonprofit szervezetként működő szervezet: olyan szervezet, amelynek elsődleges célja nem a profit
termelése, hanem valamilyen társadalmi szükséglet kielégítése. Ide tartozhat minden nonprofit és egyéb
nem nyereségérdekelt szervezet (GFO 3, 5, 6). Például:


jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 5): egyesület (GFO 51-52) – kivéve párt (GFO 511) –
köztestület (GFO 54), egyházi jogi személy (GFO 55), alapítvány (GFO 56), nonprofit gazdasági
társaság (GFO 57), egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 59);



jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 6): társasház (GFO 692), építőközösség
(GFO 693), egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699).

A fentieken felül nonprofit szervezetként működő szervezetként fogadható el a nonprofit módon működő
európai gazdasági vállalkozás (GFO 14).
Szabadtéri rekreációt segítő építmény: a megújításra kerülő közterületen található és szintén
megújításra kerülő, ill. a rehabilitáció keretében újonnan kialakításra kerülő minden olyan építmény, amely
közterületen a szabadtéri rekreációt elősegíti vagy kiegészíti (pl. pontszerűen megjelenő, vendéglátó
épület, a közterületen elérhető rekreációs szolgáltatások esetleges eszközigényének őrzésére szolgáló
tároló épület, a közterületen végezhető rekreációs tevékenységhez kapcsolódó kiszolgáló létesítmény).
Szabadidős létesítmény: a szabadidő eltöltésére alkalmas rekreációs tér vagy a szabadtéri rekreációt
segítő építmény, amely lehetőséget biztosít közterületen végezhető rekreációs tevékenységekre.
Szakmai partner: a program megvalósításában résztvevő valamennyi szereplő, akinek vagy amelynek
tevékenysége kapcsolódik a program megvalósításához és akinek szerepét valamint hozzájárulását a
támogatást igénylő bemutatja az HKFS-ben. A szakmai partner nem konzorciumi tag.
Támogatási kérelem: a felhívásban meghatározott alaki és formai követelményeknek megfelelő
dokumentum, amely egy projekt támogatásban részesítésére irányul, és amelynek részei a projektadatlap
és a mellékletek.
Turisztikai attrakció: az a természeti vagy kulturális örökség, amely a látogatót egy bizonyos helyszín
meglátogatására ösztönzi, vagy konkrét, tudatos emberi tevékenység eredményeképpen létrejött
létesítmény, amelyet kifejezetten turisztikai céllal, a látogatók szükségleteinek kielégítésére hoztak létre. A
turisztikai attrakció lényeges ismérve, hogy a helyi gazdaságra és társadalomra érdemi hatást gyakorló
turistaérkezést vált ki, és olyan szolgáltatásokat is nyújt, amelyek hozzájárulnak a turisztikai
munkahelyteremtéshez.
Turisztikai fejlesztés: azon infrastruktúra elemek fejlesztése, amelyek turisztikai attrakcióhoz
kapcsolódnak, pl. turistafogadás feltételeit szolgáló építmények, vendégfogadó terek, tematikus utak,
Natura 2000 területek, natúrparkok, vadasparkok, állatkertek, történeti és gyűjteményes növénykertek,
egyéb természeti területek, kisvasutak, erdei vasutak, azok fogadóterei, szolgáltató terei, természetes
fürdőhelyek, horgászhelyek, szálláshelyek.
Végső kedvezményezett: a HACS a helyi közösségi fejlesztési stratégiában foglaltakkal összhangban
meghirdetésre kerülő felhívás keretében támogatást nyert kedvezményezett.
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