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A Fogalmak 

 
Gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §‐ának c) 

pontjában meghatározott szervezet;  

Gazdaságfejlesztési Bizottság (GB): projektek kiválasztást végzi egy szakértői a projektek 
értékelését ellátó előterjesztés alapján 

Hozzájárulás: a Svájc által biztosított, vissza nem térítendő pénzügyi hozzájárulás;  

Projekt: a pályázati alapján a Pályázati Alap keretében megvalósított projekt, ami meghatározott 
célra rendelt, meghatározott szerepet betöltő feladatok egy egységet képező sorozatából áll 
össze; A projekt megnevezésével ez esetben szinonim a kisprojekt elnevezés. 

Kisprojekt végrehajtó: a projektet megvalósító szervezet (vállalkozás), illetve bizonyos 
szóhasználatban pályázó szervezet 

Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg. 

Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg. 

Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a Magyar Nemzeti Bank (a 
továbbiakban: MNB) által megállapított, a KKV üzleti évének lezárásakor érvényes deviza 
középárfolyamot kell alkalmazni. Újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévet megelőző év 
utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni. 

A vállalkozásokban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése 
tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot. 

Közbeszerzési eljárás: a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és 
annak végrehajtási rendeletei szerinti eljárás;  

Közreműködő szervezetek (a továbbiakban: KSz): a Projektek végrehajtását végző Projekt 
Végrehajtók tekintetében bármely, a Nemzeti Koordinációs Egység felelőssége alatt vagy a 
Nemzeti Koordinációs Egység nevében eljáró köz‐ vagy magánszférába tartozó személy vagy 

szervezet. A Keretmegállapodás 2. és 3. számú mellékletében felsorolt feladatokat a Széchenyi 
Programiroda Nkft. látja el;  

Megbízott projektmenedzsment szervezet: A Támogatásközvetítő Szervezet által a Pályázati 
Alap lebonyolításába bevont erőforrás, illetve személyek. 

Négy szem elve: minden végrehajtási és pénzügyi tranzakció engedélyezését megelőzően az 
adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy teljes körűen felülvizsgálja, beleértve 
az ellenőrzési listák és a kitöltési útmutatók alkalmazását is;  

Nemzeti Koordinációs Egység (a továbbiakban: NKE): a Keretmegállapodásban rögzítetteknek 
megfelelően, Magyarországon a Svájci‐Magyar Együttműködési Program koordinációjáért felelős 

egység. A feladatot a Miniszterelnökség által kijelölt szervezeti egység látja el;  

Pályázati Alap: egy világosan meghatározott cél érdekében létrehozott, szervezeteknek 
támogatást nyújtó alap, mely elsősorban a több kis önálló projektet tartalmazó támogatás 
költséghatékony adminisztrációját biztosítja. A támogatási összeget egy Támogatásközvetítő 
Szervezet (mely jelen esetben a Projekt Végrehajtó) osztja szét további pályáztatással;  
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Projekt Irányító Bizottság (PIB): nyomon követi a projekt megvalósulásának állását, javaslatokat 
fogalmaz meg a projekt végrehajtás módosítása esetén, valamint elfogadja a Pályázati Alap 
dokumentációját. 

Projekt Megállapodás: egyrészről Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (a 
továbbiakban: SFEÜ), illetve a Gazdasági Államtitkárság (a továbbiakban: GÁ), másrészről az 
NKE vagy további szerződő felek között létrejött megállapodás, amely adott projektre 
vonatkozóan rögzíti a támogatás és a projektvégrehajtás feltételeit;  

Projekt Végrehajtó: a Keretmegállapodás értelmében a Svájci-Magyar Együttműködési Program 
vonatkozásában egy adott Projekt végrehajtásával megbízott bármely állami hatóság, bármely 
köz- vagy magántestület, melyet elismernek a Felek és megbíznak a Keretmegállapodás hatálya 
alá tartozó projekt végrehajtásával. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályok esetén 
azonban Projekt Végrehajtón a projektgazdát is érteni kell; A Pályázati alap lebonyolítása 
kapcsán a Projekt Végrehajtó Kazincbarcika Város Önkormányzata. 

Svájci hatóság: a donor fél részéről eljáró hatóság, egyrészt a SFEÜ-n keresztül eljáró Svájci 
Szövetségi Külügyminisztérium és a GÁ-n keresztül eljáró Szövetségi Gazdasági Minisztérium, 
másrészt az NKE-vel történő kapcsolattartásért felelős Svájci Nagykövetség, valamint az annak 
keretén belül működő Svájci Hozzájárulás Hivatala Budapest;  

Svájci Hozzájárulás Hivatala Budapest: a budapesti Svájci Nagykövetség keretén belül működő, 
a Svájci Hozzájárulás lebonyolítását illetően a magyar intézmények és Svájc közötti 
kapcsolattartásért felelős iroda;  

Támogatási szerződés: adott TKSZ és az általa további pályáztatással kiválasztott Kisprojekt 
Végrehajtók által kötött, a pályázati alapból elnyert támogatás felhasználását szabályozó 
szerződés;  

Támogatásközvetítő Szervezet (a továbbiakban: TKSz): Jelen esetben a Projekt Végrehajtó, 
azaz Kazincbarcika Város Önkormányzata, feladata a Pályázati Alap keretében rendelkezésre 
álló támogatás további pályáztatással történő szétosztása; A Támogatásközvetítő szervezet 
megegyezik a szövegben a Támogató, illetve Pályázati Alap lebonyolító szóhasználattal. 

Végrehajtási Megállapodás: a KSz és a Projekt Végrehajtó között a Projekt Megállapodás alapján 
megkötött szerződés, amely rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit a projekt végrehajtására 
vonatkozóan.  

B Alapvető információk 

B.1 A támogatás célja 

A támogatás célja, hogy Kazincbarcikai kistérség gazdaságfejlesztési prioritásaival összhangban 
ösztönözze új munkahelyek létrehozását, a térségben működő vagy ott beruházó vállalkozások 
fejlesztésével. 

A támogatás odaítélésének speciális céljai, melyek kijelölik a támogatás preferált ágazatait illetve 
célcsoportjait, az alábbiak: 

o 1. Az info-kommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó és 
távmunkán alapuló üzleti szolgáltató tevékenységek létrehozása. Előny, ha a felsorolt 
területeken fejleszteni kívánó vállalkozás a tervezett új kazincbarcikai Üzleti Szolgáltató 
és Inkubációs Parkban települ le (várható átadási idő 2016. év első féléve) 

o 2. Új termékek fejlesztése, illetve bevezetése a műanyagipari feldolgozó, vegyipari 
ágazatban és gépiparban, anyagvizsgálatban. Előny, ha a vállalkozás ipari park címmel 
rendelkező területen települ le, vagy már ott működik, vagy ha a tervezett új 
kazincbarcikai Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Parkban települ le. 

o 3. A turisztikai szolgáltatások (szálláshely és melegkonyhás vendéglátás) színvonalának 
javítását (pl. kategóriaváltással) és kapacitásának bővítését szolgáló beruházások 
támogatása, melyek térben vagy együttes szolgáltatás-kínálatban illeszkednek a projekt 
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keretében1 megvalósítani tervezett tevékenységekhez, így a turisztikai vonzerőfejlesztés 
és kistérségi promóció témákhoz (Kolorcity-koncepció) (bemutatva a VII. mellékletben) 

o 4. Kezdő vállalkozások elindításának, illetve kis-, mikro-vállalkozások növekedésének az 
ösztönzése. Előny, ha a vállalkozás a tervezett új kazincbarcikai Üzleti Szolgáltató és 
Inkubációs Parkban települ le (várható átadási idő 2016. év első féléve) 

A fenti speciális célokban szereplő ágazati területek pontosítása a VI. sz. mellékletben található. 

Horizontális célok, mely célokhoz való hozzájárulás előnyt jelent a pályázatok értékelésnél 

o A helyi vállalkozások térségen kívüli üzleti kapcsolatainak bővítése, különös tekintettel az 
exportból származó bevételekre, illetve turizmus esetén a külföldiek által eltöltött 
vendégéjszakák növelésére 

o A helyi vállalkozások és a svájci partnerek közötti üzleti kapcsolatok bővítése 

o Megváltozott munkaképességűek és tartós munkanélküliek foglalkoztatása 

o Az energiatakarékosságot, környezet védelmét szolgáló beruházások megvalósítása 

B.2 A rendelkezésre álló forrás  

Támogatás forrása: Svájc által a kibővített Európai Unióban a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése érdekében biztosított, vissza nem térítendő pénzügyi 
hozzájárulás, mely Regionális fejlesztési kezdeményezések periférikus és hátrányos helyzetű 
régiókban prioritásból Kazincbarcika város önkormányzata és konzorciumi partneri támogatásból 
részesültek. 

A programon belül 2013 őszén és 2014 tavaszán meghirdetésre került egy pályázati felhívás, 
mely kapcsán a teljes forráskeret terhére nem született támogatói döntés, így a jelen pályázati 
felhívás a megmaradt forrás terhére kerül meghirdetésre. 

A pályázati keret teljes támogatási összege  minimálisan 73 392 395 Ft. Az összeg még 
változhat attól függően, hogy a megvalósítás alatt lévő projektek forrásfelhasználása miként 
változik. A keretösszeg az alábbi módon kerül felosztásra az egyes prioritások között: 

 

Prioritások Indikatív támogatás (Ft) 

1. Üzleti szolgáltatások és termékek 
fejlesztése 

10 000 000 

2. Műanyagipari, vegyipari ágazatban és 
gépiparban, anyagvizsgálatban 
termékfejlesztés 

20 000 000 

3. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 20 000 000 

4. Kis, mikro- és ezen belül 
kezdővállalkozások fejlesztése 

23 392 395 

Összesen 73 392 395 

 

 

A felosztott összegek változhatnak a projekt értékelési folyamat során, az egyes prioritásokra 
beérkezett pályázatok minősége alapján, a Pályázat Kiírójának döntésének megfelelően.  

B.3 A támogatás összege 

 
Az egyes prioritásokban a benyújtott pályázatok számára megítélhető támogatás tervezett 
minimális és maximális összege az alábbiak szerint alakul (Ft): 

                                                 
1 SH/1/1 számú projekt, Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése című projekt, 
főkedvezményezett Kazincbarcika Város Önkormányzata 
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Prioritások Minimális Maximális 

1. Üzleti szolgáltatások és termékek 
fejlesztése 

1 000 000 

10 000 000 

2. Műanyagipari, vegyipari ágazatban és 
gépiparban, anyagvizsgálatban 
termékfejlesztés 

7 500 000 

3. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 10 000 000 

4. Kis-, mikro- és ezen belül 
kezdővállalkozások fejlesztése, ezen belül 

  

új újszerű termék és szolgáltatás, illetve 
technológia alkalmazás bevezetése esetén  

500 000 

3 000 000 

legalább 1 db új teljes munkaidős (napi 8 
óra) munkahely teremtése esetén -– 2 év 

kötelező fenntartással  
5 000 000 

 
A pályázat kiírójának joga van arra, hogy csökkentett mértékű támogatásra tegyen javaslatot a 
kisprojekt végrehajtónak, amennyiben ezt szükségesnek tartja a benyújtott pályázat(ok) 
tartalmának költséghatékonyabb megvalósítása érdekében, illetve a Pályázati Alap forrásainak 
kimerülése esetén.  

B.4 A támogatás formája 

A támogatás a kisprojekt végrehajtó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési 
kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás), amely 
– támogatási kategóriáját tekintve lehet i.) regionális beruházási támogatás, ii.) csekély összegű 
(„de minimis”) támogatás, vagy iii.) képzési támogatás. A támogatás igénybe venni kívánt 
kategóriájáról a kisprojekt végrehajtó nyilatkozhat, figyelembe véve az alábbiakat:  

o Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén bármely egymást követő három 
pénzügyi év időszakában a kedvezményezett részére odaítélt csekély összegű (de 
minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási 
ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000 eurónak megfelelő forint 
összeget. 

o A csekély összegű támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem 
halmozható állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a 
támogatási intenzitás csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság 
jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét. 

Egy projekten belül mind a csekély összegű mind a regionális beruházási támogatás igénybe 
vehető.  

A „Kis-, mikro- és ezen belül kezdővállalkozások fejlesztése” prioritáshoz kapcsolódó tanácsadás 
költségének támogatása 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott csekély összegű („de minimis”) 
támogatásnak minősül.  

Az alkalmazandó állami támogatásokra vonatkozó szabályokat a 237/2008. (IX. 26.) Korm. 
Rendelet, a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről, 10. Fejezete 
tartalmazza. 

B.5 A támogatás mértéke  

Az adott pályázat tárgyát képező projekthez kapcsolódóan, figyelembe véve más európai uniós 
vagy állami támogatásból származó forrásokat is– beleértve az 1998/2006/EK rendelet alapján 
nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokat is – az elnyerhető maximális támogatás 
összesen nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ában meghatározott 
támogatási intenzitás értékeket, figyelembe véve a nagyberuházásokra vonatkozó szabályokat is.  

Az 1- 3 prioritás esetén a fentiek figyelembe vételével a maximális („referencia”) támogatási 
arány regionális beruházási támogatás és csekély összegű támogatás esetén 
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o mikro- és kisvállalkozások esetén 60%, 

o középvállalkozások és nagyvállalatok esetén 50%. 

A C1 pont tartalmazza, hogy mely tevékenységek esetén lehetséges de minimis jogcímű 
támogatás alkalmazása. 

4. prioritás esetén a Kis-, mikro- és ezen belül kezdővállalkozások fejlesztésére nyújtandó 
csekély összegű („de minimis”) támogatás esetén a támogatás mértéke 90% kezdő (a pályázat 
meghirdetését követően, vagy a benyújtása után újonnan alapított, vagy indított) vállalkozások, 
egyéni vállalkozások esetén és 70% a már korábban működő kis-, mikro-vállalkozás esetén. 

Mindegyik prioritáshoz kapcsolódóan a Képzési támogatás esetében a támogatási intenzitás nem 
haladhatja meg: 

 szakképzés2 esetén a támogatható költségek 25 %-át, és 

 általános képzés3 esetén a támogatható költségek 60 %-át. 

A támogatási intenzitás a támogatható költségek 90%-ának megfelelő maximális támogatási 
intenzitásig növelhető a következők szerint: 

 10 százalékponttal, a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott 
képzés esetén; 

 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak, és 20 százalékponttal, ha a 
támogatást kisvállalkozásoknak nyújtják.  

C A Kisprojekt végrehajtók köre 

A pályázaton részt vehetnek a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség 
(a továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező  

o jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

o jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 

o külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe 

o egyéni vállalkozók, 

o SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 

o SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozók (EVA), 

o jogi személyiségű nonprofit szervezetek. 

A 4. prioritás keretében pályázatot benyújtó kezdő vállalkozások számára elégséges, ha csak a 
támogatási szerződés megkötéséig váltja ki a pályázatot benyújtó magánszemély a vállalkozói 
igazolványt. Ehhez kapcsolódóan minden prioritás esetén a térségbe települni kívánó és már 
működő vállalkozás esetén elégséges, ha a telephely, illetve székhely bejegyzés megtörténik a 
támogatási szerződés megkötéséig. Ezt a pályázati adatlapon jelezni szükséges. 

A támogatásra kizárólag a Kazincbarcikai kistérség területén tevékenységet végző, vagy a 
kistérségben letelepülést és munkavégzést tervező vállalkozások jelentkezhetnek. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a Kazincbarcikai kistérségben székhellyel, vagy az Európai 
Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és a kazincbarcikai kistérségben telephellyel kell 

                                                 
2 Olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy a jövőben 

betöltendő állásában alkalmazható, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál 
vagy más munkaterületeken. (A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6. ) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 38. cikk 1. pont) 
3 Olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem kizárólag vagy nem elsődlegesen a munkavállalónak a vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy 

későbbiekben betöltendő állásában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely nagy mértékben hasznosítható más vállalkozásoknál 
vagy munkaterületeken. (A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusztus 6. ) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a 
támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról 38. cikk 2. pont) 
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rendelkezniük a kisprojekt végrehajtó vállalkozásoknak, illetve a telephelyet a támogatás 
eredményeképpen létre kell hozniuk. 4 

A projekt konzorciumban nem megvalósítható. 

D A pályázatok tartalma 

D.1 Támogatható tevékenységek 

Az A pontban felsorolt célokkal összhangban lévő, kizárólag induló beruházáshoz kapcsolódó 
alábbi tevékenységek támogathatók: 

o Eszközbeszerzés (pl. gépek, informatikai eszközök, beltéri berendezések, kapcsolódó 
gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 

o Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és 
egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához 
kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások 
támogatását is (új hardver, szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű 
szoftver), betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan), domain név regisztráció és 
a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja)  

o Immateriális javak beszerzése (pl. szabadalmak, licenc, oltalom), valamint ezen 
immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok 

o Piacra jutás támogatása (vásárokon, kiállításokon való részvétel, marketingeszközök 
elkészítése, beszerzése, formatervezés), csekély összegű – de minimis – támogatási 
kategória igénybevétele esetén, ezen belül preferált a  

o Svájci partnerekkel való együttműködés új üzleti kapcsolatok indítása, vagy 
meglévő kapcsolatok fejlesztése céljából 

o Új munkavállalók képzése a képzési támogatási jogcím, vagy de minimis támogatási 
kategória alapján 

o Kizárólag a 4. prioritás esetén kis-, mikro-vállalkozásoknak 

o Üzlet-, és termékfejlesztési, marketing tanácsadás igénybevétele, csekély 
összegű – de minimis – támogatási kategória igénybevétele esetén. A 
vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatást egy a Támogatásközvetítő Szervezet által 
rendelkezésre bocsátott szakértői csoportból vehetik igénybe. A szakértői csoport 
olyan tagokból áll, akik referenciával igazolt megfelelő szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek üzlet- és termékfejlesztés, marketing területén. 

o Kezdő vállalkozások (újonnan alapított) esetén az üzlet- és termékfejlesztésben 
résztvevő munkatársak, vagy tulajdonosok, egyéni vállalkozók foglalkoztatásának 
bérköltsége - csekély összegű – de minimis – támogatási kategória igénybevétele 
esetén. 

o már működő kis-, mikro-vállalkozások esetén 1 fő, új státuszra felvett munkatárs 
teljes munkaidős bérköltségének (munkabér + járulékok) elszámolása maximum 
havi 150 000 Ft bruttó munkabér értékig Kiadványok és tanulmányút, 
konferenciák és projektrendezvények - csekély összegű – de minimis – 
támogatási kategória igénybevétele esetén 

o Az 1. prioritás esetén a vállalkozások által foglalkozatott személyek bérköltsége - csekély 
összegű – de minimis – támogatási kategória igénybevétele esetén. 

o Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységek (iparjogvédelmi hatósági díjak, 
iparjogvédelmi szolgáltatások díja), csekély összegű – de minimis – támogatási kategória 
igénybevétele esetén 

                                                 
4 A Kazincbarcikai kistérség települései a XIII. mellékletben kerültek felsorolásra. 
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o Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok 
bevezetése és tanúsíttatása, csekély összegű – de minimis – támogatási kategória 
igénybevétele esetén 

o A magyar Környezetbarát Termék és az EU öko-címke termék-minősítésre való 
felkészülés, és a minősítés megszerzése, csekély összegű – de minimis – támogatási 
kategória igénybevétele esetén 

Egyéb, a megvalósítás segítő szolgáltatások: pl. fordítás, nyilvánosság tevékenység. 
Részletesebben lásd: Pályázati Felhívás III. melléklete, mely az elszámolható költségeket 
tartalmazza) 

D.2 A támogatás felhasználását igazoló számlák és alátámasztó dokumentumok, 
elszámolható költségek 

A támogatás felhasználását igazoló számlákkal és alátámasztó dokumentumokkal kapcsolatos 
elvárásokat az elszámolható költségek körét és az elszámolhatóság feltételeit a jelen Pályázati 
Felhívás III. sz számú melléklete tartalmazza. 

Alapszabály: szükséges és közvetlenül a kisprojekt végrehajtásához kapcsolódó, továbbá az 
elszámolhatóság periódusába eső, a Kisprojekt Végrehajtónál keletkezett arányos költségek az 
elszámolhatóak. Ezen költségek más támogatásból való elszámolása nem lehetséges. Az egyéb 
járulékok, adók, díjak, különösen a direkt adók és a társadalombiztosítás alrendszereibe 
befizetett, a béreket terhelő hozzájárulások akkor számolhatóak el, ha közvetlenül és feltétlenül a 
Kisprojekt Végrehajtót terhelik. 

Az elszámolhatóság kezdő napja a támogatói döntés napja után felmerült költségek. 

Az elszámolhatóság utolsó napja: 2016. október 31.-ig felmerült költségek. 

A Projekt teljesítése során létrejött dolgok, illetve beszerzett eszközök, valamint az azokkal 
kapcsolatos jelentések, és egyéb dokumentumok tulajdonjoga a Kisprojekt Végrehajtót illeti 
ellenkező kikötés hiányában. A Kisprojekt Végrehajtónak a támogatást odaítélő levél és a 
Támogatási Szerződés rendelkezései szerint, a projekt céljainak figyelembevételével kell jogot 
szereznie a kisprojektben létrejött dolgokon. 

A projekt időbeli ütemezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy előreláthatóan a jelen pályázati 
felhívásban részt vevő pályázatok a 2016. I. negyedévben (2016. márciusban) kerülhetnek 
elfogadásra. 

D.3 Finanszírozás 

A támogatás kifizetését – jóváhagyott jelentések, szabályszerűen kiállított, alátámasztott és teljes 
körűen benyújtott kifizetési kérelmek alapján – a Támogatás-közvetítő Szervezet teljesíti a 
Kisprojekt Végrehajtónak a Támogatási szerződésben meghatározott és e célra megnyitott 
elkülönített bankszámlára.  

Alapesetben az utólagos támogatás finanszírozás elve alapján csak a Kisprojekt Végrehajtó 
részéről pénzügyileg teljesített számlák kifizetésére igényelhető támogatás. A Kisprojekt 
Végrehajtó a projekt végrehajtása során felmerült, a pályázatban megjelölt költségeket az általa 
befogadott, igazolt és kifizetett számlákkal igazolja és a számlák alapján hívhatja le a vállalkozás 
a támogatás arányos részét. 

Ettől eltérő kifizetési módra is van lehetőség az alábbi esetekben: 

o Szállítói finanszírozás, amikor a – harmadik félnek – a Kisprojekt Végrehajtó szállítójának 
történik a támogatás közvetlen kifizetése,  

A szállítói kifizetésre a Támogatási szerződésben a Kisprojekt végrehajtó külön 
kezdeményezése esetén van lehetőség. Szállítói kifizetés esetén a Kisprojekt 
Végrehajtónak először ki kell egyenlítenie az önrészt, mely kifizetés igazolásának 
benyújtása után igényelheti a támogatás Szállítónak való közvetlen átutalását. 
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o Előleg kifizetésére is sor kerülhet amennyiben ezen igényét Kisprojekt végrehajtó a 
Projekt adatlapon megjelölte, és az a Támogatási szerződésben rögzítésre került. Jelen 
pályázati kiírás keretében legfeljebb 25 % előleg igényelhető.  

A közbenső kifizetések számát, azok ütemezését és feltételeit a támogatási szerződés rögzíti, a 
projekt sajátosságaihoz (mérete, jellege) igazodva.  

A támogatás utolsó 5%-a a projekt zárójelentésének elfogadását követően kerül kifizetésre. 
Minden kifizetés esetén tételesen ellenőrzésre kerülnek a megküldött, a költségeket alátámasztó 
bizonylatok és dokumentumok.  

A jelentéstétellel és kifizetésekkel kapcsolatos tájékoztatás a VIII. sz mellékletben található. 

E A támogatásban részesülő projektek kiválasztásának kritériumai  

E.1 Általános szempontok 

E.1.1 Kizáró kritériumok: 

A Svájci – Magyar Együttműködési Programból nem nyújtható támogatás azon szervezetek, 
vállalkozások részére: 

o aki vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; 

o aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven 
belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a 
támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; 

o akinek vagy amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára 
behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy 
részletfizetést engedélyezett; 

o akit vagy amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül 
államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 
munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása 
miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett; 

o aki vagy amely gazdálkodó szervezet saját tőkéje, a törzstőke (alaptőke) a jogszabályban 
előírt legkisebb mérték alá csökkent; 

o akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi előírásoknak nem 
felel meg; 

o aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem 
rendelkezik; 

o akiről vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi 
tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat 
benyújtásakor, vagy ezt követően a pályázat elbírálása során bármikor; 

o aki vagy amely az elmúlt két, pénzügyileg lezárt év mindegyikében a rendelkezésre álló, 
jóváhagyott éves beszámoló, vagy az adóbevallás alapján veszteségesen gazdálkodott 
(tehát lehetőség van pályázni abban az esetben is, ha a kisprojekt végrehajtó csupán az 
előző pénzügyileg lezárt kettő év egyikében gazdálkodott nyereségesen); 

o akinek vagy amelynek a jóváhagyott, utolsó éves beszámolója alapján saját tőkéje 
negatív volt 

o aki vagy amely szervezet a pályázati anyagok (útmutató, pályázati adatlap, értékelési 
szempontrendszer, stb.) előkészítésében részt vett. 

E.1.2 Kötelező vállalások: 

Jogosultsági szempont, melyek vállalása és teljesítése előfeltétele a támogatásnak 
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Az alábbi két lehetőség közül választhat a kisprojekt végrehajtó. 

o az 1-3 prioritás esetén a támogatásban részesülőknek a támogatott projekthez 
kapcsolódóan létrehozott új teljes munkaidős foglalkoztatású munkahelyeket fenn kell 
tartani a projekt befejezésétől számított naptári 2 évben a támogatott projekt által érintett 
székhelyen vagy telephelyen.  

VAGY 

o Csak a 3. prioritás esetén és a Kazincbarcikai kistérségben már működő vállalkozás 
esetén: A támogatásban részesülő szervezetben - az alkalmazottak foglalkoztatása 
esetén a nem tulajdonosoknak és vezető tisztviselőknek nyújtott - a személyi jellegű 
ráfordításokat a projekt befejezésétől számított következő 2 naptári évben évente 
átlagosan a támogatás legalább 5%-ának értékében növeli a projekthez kapcsolódóan 
foglalkoztatottak esetén. 

o 4. prioritás esetén 3 millió Ft feletti támogatás igénylés esetén a támogatott projekthez 
kapcsolódóan létrehozott új teljes munkaidős foglalkoztatású munkahelyeket a projekt 
befejezésétől számított 2 naptári évben fenntartja a támogatott projekt által érintett 
székhelyen vagy telephelyen. 

 

E.2 Értékelési kritériumok 

 

Formai megfelelés kritériumai:  

o a pályázat teljessége és a szükséges példányszámok megléte 

o a pályázatba foglalt információ minden részletének érthetősége, egyértelműsége, a 
megfelelő adatlap és mellékletek használata  

o jogosultak általi aláírások és eredeti dokumentumok megléte 

A formai értékelésre a pályázatok benyújtását követő 10 napon belül kerül sor. 

A megadott határidőn túl benyújtott pályázatok nem kerülnek formai értékelésre. 

A formai kritériumoknak való nem-megfelelés egy alkalommal hiánypótolható, a hiánypótlás 
kézhezvételét követő 10 napon belül. Hiánypótlásra akkor kerül sor, amikor a formai megfelelés 
során felsorolt kritériumok nem teljesülnek. Ezek jellemzően: 

o A pályázati adatlap és a kötelezően benyújtandó mellékletek nem teljes körű, vagy hibás 
kitöltése 

o A pályázati adatlaphoz csatolandó valamely melléklet hiánya 

o Elvárt példányszámok hiánya 

o Eredeti példány benyújtásának elmulasztása 

o A pályázati adatlap kivételével a szükséges jogosultak általi aláírás hiánya 

 

E.2.1 Jogosultsági kritériumok:  

o A formai követelményeknek való megfelelés (hiánypótlást követően) 

o A pályázat illetve hiánypótlás a benyújtási határidőn belül érkezett be. 

o Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási 
összeget, illetve eléri a minimális összeget, különös tekintettel a 4. prioritás esetén a 
pályázati felhívás A3 pontjában szereplő foglalkoztatási feltételek teljesítésére. A 
költségvetés megfelel a pályázati felhívás feltételrendszerének (az elszámolható 
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költségek körének), illetve a költségvetés kapcsán benyújtott információk egymással 
összhangban vannak. 

o A kisprojekt végrehajtó jogosult a pályázat benyújtására. 

o A támogatásból tervezett projekt a Kazincbarcikai kistérség valamelyik településén 
valósul meg. (Pályázati Felhívás XIII. számú melléklet) 

o A pályázatban szereplő tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységek 
követelményeinek 

o A kisprojekt végrehajtó csatolta az önerő rendelkezésre állására vonatkozó nyilatkozatot. 

o A kisprojekt végrehajtó vállalja5, hogy  

o az 1-3 prioritás esetén a támogatott projekthez kapcsolódóan létrehozott új teljes 
munkaidős foglalkoztatású munkahelyeket a projekt befejezésétől számított 2 
naptári évben fenntartja a támogatott projekt által érintett székhelyen vagy 
telephelyen, VAGY 

o Csak a 3. prioritás esetén és a Kazincbarcikai kistérségben már működő 
vállalkozás esetén: A támogatásban részesülő szervezet – az alkalmazottak 
foglalkoztatása esetén a nem tulajdonosoknak és vezető tisztviselőknek nyújtott - 
személyi jellegű ráfordításokat a projekt befejezésétől számított következő 2 
naptári évben évente átlagosan a támogatás legalább 5%-ának értékében növeli 
a projekthez kapcsolódóan foglalkoztatottak esetén. 6 

o 4 prioritás esetén 3 millió Ft feletti támogatás igénylés esetén a támogatott 
projekthez kapcsolódóan létrehozott új teljes munkaidős foglalkoztatású 
munkahelyeket a projekt befejezésétől számított 2 naptári évben fenntartja a 
támogatott projekt által érintett székhelyen vagy telephelyen. 

o A Projekt összhangban van a célterület gazdasági potenciáljával és fejlesztési céljaival 

o 1. Az infokommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz kapcsolódó és 
távmunkán alapuló üzleti szolgáltató tevékenységek nyújtása  

o 2. Új termékek fejlesztése a műanyagipari termék-feldolgozó, vegyipari ágazatban 
és gépiparban, anyagvizsgálatban 

o 3. A turisztikai szolgáltatások (szálláshely és melegkonyhás vendéglátás) 
színvonalának javítását (pl. kategóriaváltással) és kapacitásának bővítését 
szolgáló beruházások támogatása, melyek térben vagy együttes szolgáltatás-
kínálatban illeszkednek a „Svájci-Magyar Együttműködési programban 
jóváhagyott Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése” című 
projekt7 keretében megvalósítani tervezett tevékenységekhez, így a turisztikai 
vonzerőfejlesztés és kistérségi promóció témákhoz (bemutatva a VII. 
mellékletben) 

o 4. Kezdő vállalkozások elindításának, illetve kis-, mikro-vállalkozások 
növekedésének az ösztönzése 

                                                 
5 Amennyiben nem teljesülnek a vállalások, úgy abban az esetben a támogatás arányos részét a Kisprojekt 

Végrehajtó vissza kell, hogy fizesse, aminek beszedésére lehetősége van a TKSZ-nek inkasszó útján. Az 
adatokat a következő időszakban veszik számba: bázis év a pályázat benyújtása előtti lezárt utolsó naptári év; a 
teljesítéshez kapcsolódó érték: projekt befejezéséhez kapcsolódó naptári év és a fenntartáshoz kapcsolódó érték: 
befejezést követő két naptári év számít.  
6 A személyi ráfordítások növelése az Éves beszámoló, illetve a Kisprojekt Végrehajtó nyilatkozata alapján kerül 
bemutatásra, mely tartalmazza a Tulajdonosoknak, vezető tisztviselőknek juttatott személyi ráfordítások mértékét. 
A személyi ráfordítások bázisértéke a támogatási szerződésben kerül rögzítésre a pályázati adatlap alapján. A 
munkahelyteremtés kapcsán a Kisprojekt Végrehajtónak az Éves beszámoló alapján a pályázati adatlapban 
történő nyilatkozata alapján kerül az érték meghatározásra és rögzítésre a Támogatási szerződésben. 
7 SH/1/1 számú projekt, Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése című projekt, Projekt 
végrehajtó: Kazincbarcika Város Önkormányzata 
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A jogosultsági kritériumok értékelésére a pályázatok teljességét követően (beérkezés, vagy 
hiánypótlását követően) 10 napon belül kerül sor. A jogosultság kritériumainak való nem-
megfelelés nem hiánypótolható, a pályázat elutasításával jár. 

 

E.2.2 Minőségi (szakmai kiválasztási) kritériumok: 

A támogatás odaítélése a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig tart. A pályázat 
kiírójának joga van arra, hogy csökkentett mértékű támogatásra tegyen javaslatot a kisprojekt 
végrehajtónak, amennyiben ezt szükségesnek tartja a benyújtott pályázat(ok) tartalmának 
költséghatékonyabb megvalósítása érdekében illetve a Pályázati Alap forrásainak kimerülése 
esetén. A pályázatokat prioritásonként értékelik és a támogatói döntés is a prioritásokon belüli 
keretösszeg figyelembe vételével születik meg. Az A2 pont alapján a prioritásonként felosztott 
összegek változhatnak a projekt értékelési folyamat során, az egyes prioritásokra beérkezett 
pályázatok minősége alapján, a Pályázat Kiírójának döntésének megfelelően.  

A benyújtott pályázatok tartalmi értékelését, minden az üzleti modellre és a szakmai mérlegelést 
nyújtó elemekre vonatkozóan – a Kisprojekt végrehajtóktól független - szakértők végzik, a 
Támogatásközvetítő Szervezet által rendelkezésükre bocsátott Projektértékelési Útmutató 
alapján. A szakértőket a Támogatásközvetítő Szervezet választja ki, szakmai hozzáértés és 
tapasztalat alapján, nyílt eljárás keretében. 

1 - 2 - 3 prioritások esetén 

Értékelési szempont és a pontozásmódja 
Pontszám az 
értékelésnél 

1. Projekt módszertana és kidolgozottsága  

a. A pályázat kidolgozottsága kapcsán, a projekt szintű célok és 
a tevékenységek összhangja biztosított (megfelel 3 pont – 
nem felel meg 0 pont) 

3 

b. A projekt ütemezése átlátható, reális és összhangban van a 
pályázati keretfeltételekkel (megfelel 3 pont – nem felel meg 0 
pont) 

3 

c. A projekt megvalósíthatóságához szükséges menedzsment 
kapacitás biztosított (megfelel 3 pont – nem felel meg 0 pont) 3 

2. A pályázat költségvetésének realitása – szükségesek a projektben 
tervezett költségek a tervezett eredmény eléréséhez és megfelelően 
alátámasztva, reálisan lettek-e a költségek betervezve (tételek 
darabszámának minimum 70%-a reálisan lett betervezve 5 pont – 
tételek darabszámának minimum 50%-a reálisan lett betervezve – 3 
pont – tételek darabszámának kevesebb, mint 50%-a reálisan lett 
betervezve 0 pont) 

5 

3. A pályázat saját erejének aránya magasabb a pályázati felhívásban 
rögzített értéknél (4 részes egyenlő darabszámú eloszlású tartomány 
prioritásonként: tartományonként 9-6-3-0 pont)8 

9 

4. Munkahelyteremtés, személyi ráfordítások ösztönzése (az alábbi 
kategóriák közül csak egy számítandó) 9  

                                                 
8 Egyenlő darabszámú eloszlási tartomány létrehozása: A beérkezett pályázatok az adott szakterületen 

egymással összehasonlításra kerülnek. A pályázatban szereplő értékek alapján egy négyrészes egyenlő arányú 
skála kerül felállításra, mely során mindenegyes tartományban egyenlő számú pályázat szerepeljen. 
9 Amennyiben nem teljesülnek a vállalások, úgy abban az esetben a támogatás arányos részét vissza kell fizetni 

a Kisprojekt végrehajtónak, aminek beszedésére lehetősége van a TKSZ-nek inkasszó útján. Az adatokat a 
következő időszakban veszik számba: bázis év a pályázat benyújtása előtti lezárt utolsó naptári év; a 
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Értékelési szempont és a pontozásmódja 
Pontszám az 
értékelésnél 

a. Az 1,2,3 prioritások esetén: A támogatott projekthez 
kapcsolódóan létrehozandó új teljes munkaidős 
foglalkoztatású munkahelyek száma a projekt befejezésekor a 
pályázó vállalkozás összes foglalkoztatotti létszámához 
viszonyítva a támogatott projekt által érintett székhelyen vagy 
telephelyen. A létrehozott teljes munkaidős munkahelyek 
fenntartását vállalja a kisprojekt kedvezményezett a projekt 
befejezését követő 2 naptári évben10 – minél magasabb a 
létrehozott munkahelyek számának aránya (növekedés az 
eredeti munkahelyek számához viszonyítva) annál több pontot 
kap a Kisprojekt Végrehajtó (3 részes egyenlő darabszámú 
eloszlású tartomány prioritásonként: tartományonként 15-7-0 
pont) 

15 b. Csak a 3. prioritás esetén és a Kazincbarcikai kistérségben 
már működő vállalkozás a jogosultsági kritériumoknál történő 
választás esetén: A támogatásban részesülő szervezetben – 
az alkalmazottak foglalkoztatása esetén a nem 
tulajdonosoknak és vezető tisztviselőknek nyújtott - személyi 
jellegű ráfordításoknak a projekt befejezésétől számított 
következő 2 naptári évben évente átlagosan vállat növelésnek 
mértéke a projekthez kapcsolódóan foglalkoztatottak esetén a 
pályázat benyújtását megelőző naptári évhez viszonyítva. 11 

Minél magasabb a vállalt személyi juttatásnak a mértéke annál 
több pontot kap a kisprojekt végrehajtó (3 részes egyenlő 
darabszámú eloszlású tartomány prioritásonként: 
tartományonként 15-7-0 pont) 

5. Egy új - a projekt befejezésének évében vállalt újonnan - létesítendő 
munkahelyre jutó támogatási összege – minél alacsonyabb egy új 
munkahely létesítésére jutó összeg annál több pontot kap a kisprojekt 
végrehajtó (3 részes egyenlő darabszámú eloszlású tartomány 
prioritásonként: tartományonként 10-5-0 pont) 

10 

6. Területi preferencia prioritásonként (az alábbi kategóriák közül csak 
egy számítandó)  

a. 1. prioritás, Üzleti szolgáltatások és termékek fejlesztése 
prioritás esetén új tevékenység létesítése az Üzleti és 
Inkubációs Parkban Kazincbarcikán (megfelel 20 pont – nem 
felel meg 0 pont) 

20 b. 2. prioritás, Termelő egységek létesítése estén a preferált az 
Ipari Park12 címmel rendelkező területeken vagy az Üzleti és 
Inkubációs Parkban Kazincbarcikán tervezett beruházás 
(megfelel 20 pont – nem felel meg 0 pont) 

c. 3. prioritás, Turisztikai célú beruházások a turisztikai 

                                                                                                                                                         
teljesítéshez kapcsolódó érték: projekt befejezéséhez kapcsolódó naptári év és a fenntartáshoz kapcsolódó érték: 
befejezést követő két naptári év számít.  
10 A bázis értéket a pályázat benyújtását megelőző naptári év éves beszámolója alapján kell igazolni, illetve az 

adatlapban nyilatkozni kell a bázis értékről és tervezett értékről.. 
11 A személyi ráfordítások növelése az Éves beszámoló, illetve a Kisprojekt Végrehajtó nyilatkozata alapján kerül 

bemutatásra, mely tartalmazza a Tulajdonosoknak, vezető tisztviselőknek juttatott személyi ráfordítások mértékét. 
A személyi ráfordítások bázisértéke a támogatási szerződésben kerül rögzítésre a pályázati adatlap alapján. 
12 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet alapján ipari park címmel rendelkező területek. 
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Értékelési szempont és a pontozásmódja 
Pontszám az 
értékelésnél 

szolgáltatások fejlesztése a projekt által érintett négy 
településen (Kazincbarcika, Bánhorváti, Rudabánya, 
Sajókaza) valósuljon meg, illetve az érintett négy településen 
megvalósuló turisztikai vonzerő-fejlesztésekhez 
kapcsolódjanak (megfelel 20 pont – nem felel meg 0 pont) 

7. A projekt által létrehozott gazdasági hasznok mértéke (az a), b), c) 
kategóriák közül csak egy számítandó)  

a. 1-2 prioritás terület esetén a helyi vállalkozások térségen kívüli 
üzleti kapcsolatainak bővítése, különös tekintettel az exportból 
származó bevételekre - a tervezett export árbevétel változása 
a projekt eredményeként a projektzárást követő 2 naptári 
évben évente átlagosan a pályázat benyújtását megelőző 
naptári évhez viszonyítva13 - (3 részes egyenlő darabszámú 
eloszlású tartomány prioritásonként: tartományonként 4-2-0 
pont) A kistérségben lévő telephelyen, vagy székhelyen 
újonnan indított export tevékenység esetén a Kisprojekt 
Végrehajtó maximális pontot kap. 

4 

b. 3. prioritás terület (turizmus) esetén és szálláshely-fejlesztés 
kapcsán a szálláshelyen eltöltött belföldi és külföldi 
vendégéjszakák növelése – a tervezett belföldi és külföldi 
vendégéjszakák száma a projektzárást követő 2 naptári évben 
évente átlagosan a pályázat benyújtását megelőző naptári 
évhez viszonyítva14 (3 részes egyenlő darabszámú eloszlású 
tartomány prioritásonként: tartományonként 4-2-0 pont) A 
kistérségben lévő telephelyen, vagy székhelyen újonnan 
indított szolgáltatás esetén a Kisprojekt Végrehajtó maximális 
pontot kap. 

c. 3. prioritás terület (turizmus) esetén nem szálláshely-fejlesztés 
kapcsán a tervezett árbevétel változása a projekt 
eredményeként az adott telephelyen a projektzárást követő 2 
naptári évben évente átlagosan a pályázat benyújtását 
megelőző naptári évhez viszonyítva15 - (3 részes egyenlő 
darabszámú eloszlású tartomány prioritásonként: 
tartományonként 4-2-0 pont) A kistérségben lévő telephelyen, 
vagy székhelyen újonnan indított szolgáltatás esetén 
Kisprojekt Végrehajtó maximális pontot kap 

d. Üzleti kapcsolatok bővítése a helyi vállalkozások és svájci 
partnerek között – tartalmaz-e a projekt olyan tevékenységet, 
ami a svájci partnerekkel való üzleti együttműködés 
kialakítására, folytatására vonatkozik (megfelel 3 pont – nem 
felel meg 0 pont) 

3 

                                                 
13 A bázis értéket a pályázat benyújtását megelőző naptári év éves beszámolója alapján kell igazolni, illetve az 

adatlapban nyilatkozni kell a bázis értékről és tervezett értékről. A fenntartási időszakban a tervezett érték is az 
éves beszámoló alapján kerül számba vételre. 
14 A bázis értéket a pályázat benyújtását megelőző naptári év KSH-nak átadott beszámolója alapján kell igazolni, 

illetve az adatlapban nyilatkozni kell a bázis értékről és tervezett értékről. A fenntartási időszakban a tervezett 
érték is a KSH beszámoló alapján kerül számba vételre 
15 A bázis értéket a pályázat benyújtását megelőző naptári év éves beszámolója alapján kell igazolni, illetve az 

adatlapban nyilatkozni kell a bázis értékről és tervezett értékről. A fenntartási időszakban a tervezett érték is az 
éves beszámoló alapján kerül számba vételre. 
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Értékelési szempont és a pontozásmódja 
Pontszám az 
értékelésnél 

e. Helyi gazdaság erősítése, így a projekt megvalósítás során a 
beruházások, szolgáltatások igénybe vétele a térségben 
működő önkormányzatoktól, illetve vállalkozásoktól (a 
szolgáltatások igénybe vétele módjának bemutatása) 
(megfelel 4 pont – nem felel meg 0 pont) 

4 

f. A projekt által létrehozott eredmények hosszabb távú 
fenntarthatósága (megfelel 5 pont – nem felel meg 0 pont) 5 

8. Innovációra való törekvése  

Megvalósít-e a Kisprojekt Végrehajtó kutatás-fejlesztési jellegű 
tevékenységet, illetve innovatív újszerű termék, vagy technológiai, 
vagy szervezeti, értékesítési fejlesztést (teljesen új termék, vagy 
szolgáltatásfejlesztés 10 pont – kis mértékben tartalmaz 
megújulást a fejlesztés 5 pont - egyáltalán nem tartalmaz 
innovatív megoldást 0 pont) 

10 

9. Társadalmi szempontok  

Az új munkavállalók között a kisprojekt végrehajtó alkalmaz 
megváltozott munkaképességű, vagy tartósan munka nélkül lévő 
(több mint 180 napja) vagy roma származású személyeket (Az 
alkalmazást az első két esetben (megváltozott munkaképességű 
alkalmazása esetén orvosi igazolással és a tartósan munka nélkül 
lévő alkalmazása esetén Munkaügyi kirendeltség igazolása) 
igazolással, míg a harmadik esetben a munkavállaló önkéntes 
bevallásával kell alátámasztani. (megfelel 3 pont – nem felel meg 
0 pont) 

3 

10. Környezetvédelmi szempontok  

A projekt megvalósítása a környezeti állapot javulásával jár illetve 
a projekt korszerű, környezetkímélő technológiák alkalmazásával, 
minimális környezetterheléssel valósul meg és működik, mely 
eszközeit és az elvárt hatásjavulást a pályázatban kell bemutatni 
(megfelel 3 pont – nem felel meg 0 pont) 

3 

Maximálisan adható pontszám 100 

 

A minőségi kritériumoknak való megfelelés mértéke a támogatásra jogosult projektek sorrendjét 
határozza meg. A minőségi kritériumoknak való megfelelés mértékének értékelése során az 
értékelő egy alkalommal tisztázó kérdést intézhet a kisprojekt végrehajtóhoz.16 A tisztázó 
kérdésre a kisprojekt végrehajtóknak 3 napon belül kell választ adniuk. A tisztázó kérdésre adott 
válasz a pályázat részének tekintendő. A Tisztázó kérdések a Támogatásközvetítő Szervezeten 
keresztül jutnak el a kisprojekt végrehajtóhoz és a válaszokat is a TKSZ fogadja be, majd juttatja 
el az értékelőkhöz. 

A 4. prioritás esetén értékelési folyamata és szempontjai 

A benyújtott támogatási igényeket két értékelő értékeli az alábbi szakmai szempontok alapján 

1. A pályázat kidolgozottsága, a projekt megvalósíthatóságát alátámasztó információ 
teljessége és megalapozottsága alapján értékelik a szakértők a pályázatokat az alábbi 
szempontok alapján 

                                                 
16 Egy alkalommal több tisztázó kérdés tehető fel. 
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Értékelési szempont Elutasítási szempont 

1. A projekt ötletet benyújtó 
személy elkötelezettsége a 
projekt megvalósítása kapcsán, 
személyes tapasztalatai, 
képzettsége  

Nem részesülhet olyan Kisprojekt Végrehajtó 
támogatásban, aki nem rendelkezik az adott 
tevékenység folytatáshoz megfelelő szakmai 
ismeretekkel, vagy munkatapasztalattal, illetve 
nem maga kíván részt venni a tervezett 
vállalkozási tevékenység munkájában 

2. A termék, szolgáltatás kialakítás 
kidolgozottsága, illetve a 
működtetés stratégiája 

Amennyiben nem látható, hogy az adott termék, 
vagy szolgáltatás fejlesztése egy világos 
koncepció, elvek mentén valósulna meg, úgy 
abban az esetben a pályázat elutasításra kerül. 

3. Termék, szolgáltatás ötlet 
egyedisége, illetve innovatív, 
újszerű jellege 

Amennyiben az adott termék, vagy szolgáltatás 
nem hordoz olyan egyediséget, vagy az 
egyediség kialakítása nem látható, ami 
valamilyen módon megkülönbözteti a piacon lévő 
termékektől, akkor a pályázat elutasításra kerül.. 

4. Termék, szolgáltatás piaci 
relevanciája, lehetséges 
keresleti igények 

Amennyiben az adott termék, vagy szolgáltatás 
által megcélzott célcsoport pontosan nem 
beazonosítható, vagy feltételezhető, hogy az 
elérni kívánt újdonság nincs arányban használati 
nehézségekkel, akkor abban az esetben a 
pályázat elutasításra kerül. 

5. A termék, szolgáltatás pénzügyi 
finanszírozásának realitása 

Amennyiben a termék, vagy szolgáltatás 
végleges kifejlesztése és előállítása, 
működtetése olyan mértékű és nagyságú 
erőforrást igényel, amely megtérülése az 
értékesítés alapján nem várható, akkor a pályázat 
elutasításra kerül. 

Mindegyik szakmai szempont 20 pontot ér, melyet a szakértők külön-külön pontoznak. Az 
egyes értékelési szempontoknál javasolt elutasítás esetén, az adott pályázat egésze 
elutasításra kerül. Az értékeléshez a szakértők minden esetben indoklást fűznek. 

A támogatási döntésnél előnyben részesül az a vállalkozás, 

 amely vállalja, hogy beköltöznek a kazincbarcikai Üzleti Szolgáltató és Inkubációs 
Parkba (várható átadási idő 2016. év első fele) és részt vesznek inkubációs 
programban. Indoklás: Cél, hogy minél több, a programban résztvevő vállalkozás 
betelepüljön a kazincbarcikai Üzleti Szolgáltató és Inkubációs Parkba, és ezáltal 
létrehozzanak egy olyan vállalkozói, illetve foglalkoztatási kritikus tömeget, ami 
lehetővé teszi, hogy a jövőben egymással is együttműködve végezzék 
tevékenységeiket, egymás üzleti partnereivé váljanak. 

Az előnyben részesítés azt jelenti, hogy hasonló pontszámú és kidolgozottságú 
pályázatoknál a Gazdasági Bizottság azok támogatását preferálja, amelyek a fentiek 
közül valamelyik, vagy mind a két szempontnak is megfelelnek.  

A Gazdasági Bizottsági tagjai megkapják a szakértők által készített előzetes értékelést. 

2. A pályázatot a szakértők részvételével tartott Gazdasági Bizottság ülésén szóban is 
ismertetnie kell a Kisprojekt Végrehajtónak. A szóbeli meghallgatáson tisztázó, értelmező 
kérdéseket tehetnek fel a szakértők, vagy a tagok. 

3. A meghallgatás után és a szakértők véleménye alapján a Gazdasági Bizottság tesz 
javaslatot a támogatandó projektek körére.  
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4. A támogatásra javasolt projektek támogatási tartalmára - figyelembe véve a Kisprojekt 
Végrehajtó igényeit, illetve a szakértői értékelést – a Gazdasági Bizottság tesz javaslatot. 

5. A kisprojekt végső támogatás tartalma akkor alakul ki, ha kisprojekt végrehajtó elfogadja 
a támogatásra javasolt tevékenységeket, majd ezután lehet a Támogatási szerződést 
megkötni. 

 

F Pénzügyi feltételek  

F.1 Önrész  

A kisprojekt végrehajtónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész az alábbi lehet: 

o Bankszámlapénz 

o bankbetét 

o értékpapír 

o bankhitel 

o a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés 

Az önrész rendelkezésre állását legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséhez kell igazolni a 
IV. sz. mellékletben szereplő feltételek alapján. 

 

F.2 Biztosítékok köre 

Biztosíték nyújtására kötelezett minden olyan vállalkozás, amely 25 millió Ft-ot meghaladó 
támogatás kifizetésében részesül.17 

A Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet: 

o bankgarancia 

o ingatlan jelzálogjog, vagyont terhelő zálogjog kikötése 

o a támogatást igénylő szervezet vezetőjének vagy tulajdonosának kezességvállalása, 

o garanciaszervezet által vállalt kezesség, 

A biztosítéki értékének fedeznie kell a támogatás összegét, a biztosítékot a támogatási 
szerződés megkötésekor kell biztosítani. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a bankgarancia díja nem elszámolható költség. 

A fentieken túlmenően felhatalmazó levél (inkasszó) benyújtása szükséges minden támogatott 
projekt kapcsán, ami arra nyújt lehetőséget, hogy utólagos ellenőrzés esetén visszaszerezhetők 
legyenek a szabálytalanul felhasznált támogatások. Ennek érdekében szükséges a vállalkozás 
összes bankszámlájának megadása, melyet a támogatási szerződés mellékleteként szükséges 
feltűntetni. 

G A támogatás egyéb feltételei 

G.1 Kockázatok 

Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs 
összhangban a pályázati kiírás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. Jelentős kockázatot 

                                                 
17 Megj: A3 pont alapján max. 10 millió Ft támogatás kifizetése várható egy pályázó esetén, így 
biztosítéknyújtásra várhatóan nem lesz szükség. 
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jelenthet többek között a pályázat nem megfelelő kidolgozottsága vagy a kisprojekt végrehajtó 
projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodása.  

A pályázat értékelése, a szerződéskötés előkészítése és a megvalósítás során folyamatba épített 
kockázati ellenőrzésre kerülhet sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős 
kockázat merül fel, akkor a pályázat elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét 
veszítheti. Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például, ha: 

o a kisprojekt végrehajtó és a támogatás terhére tervezett beszerzésekre árajánlat 
adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn, 

o a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, 

o a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő tevékenység végzésére, 

o a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy 
külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján biztosított, 

o a pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes 
kiegyenlítés révén történik. 

A kockázatokat a pályázat, illetve az elszámolás részeként benyújtott dokumentumok alapján 
vizsgálja Támogatásközvetítő Szervezet. 

G.2 A projekt maximális időtartama 

Egy projekt megvalósításának időtartama: maximum 7 hónap. 

G.3 A projekt megkezdése  

A projekt megvalósítása a Támogatói döntés időpontját követő napon a kisprojekt végrehajtó 
saját felelősségére megkezdhető. Amennyiben később kívánja a Kisprojekt végrehajtó a projektet 
elkezdeni, úgy abban az esetben nyilatkozni kell a projekt megkezdéséről. Támogatási előleg 
csak a tevékenység megkezdésével párhuzamosan igényelhető. 

Támogatás a Támogatói döntés időpontját megelőzően megkezdett beruházáshoz, illetve azzal 
összefüggésben felmerült költségek elszámolására nem igényelhető. Amennyiben megállapítást 
nyer, hogy a projekt megkezdésére a Támogatói döntés időpontját megelőzően sor került, a 
pályázat elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül. 

G.4 A projekt befejezése és a projekteredmények fenntartása  

A projektet legkésőbb 2016. október 31.-ig be kell fejezni. A projekt fizikai befejezésének a 
beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül. 

A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a 
támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett 
számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra 
került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági 
engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a támogató 
jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása megtörtént. A pénzügyi 
elszámolásra fizikai befejezést követően a VIII. mellékletben leírtak szerint kell sort keríteni. 

A projekteredmények fenntartási kötelezettsége a projekt befejezésétől számított 5 évig, kis- és 
közepes vállalkozások számára 3 évig érvényes. Ezen időszakon belül a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett  

o A beszerzett eszközöket rendeltetésszerűen, a pályázat céljai érdekében működtetni kell, 
figyelembe véve az amortizáció idejét. 

o A támogatásból épített, felújított vagy átalakított ingatlan rendeltetése és 
tulajdonjogviszonyai nem változhatnak, illetve változási igény esetén a változásra csak a 
Támogatásközvetítő Szervezet (Kazincbarcika Város Önkormányzata) jóváhagyásával 
van lehetőség. 
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o A támogatásból megvalósított fejlesztés eredménye a Támogatásközvetítő Szervezet 
előzetes jóváhagyása nélkül nem terhelhető meg.  

o Bérelt ingatlan esetén a fenntartónak/működtetőnek/üzemeltetőnek (kisprojekt 
végrehajtónak) – a pályázat benyújtásától számított - legalább 5 éves (3 év kkv-knak), 
határozott időtartamra szóló bérleti szerződéssel kell rendelkeznie, és az épület 
tulajdonosának igazolnia kell, hogy fejlesztendő terület, épület a projekt befejezésétől 
számított 5 évig (3 év kkv-knak) a funkciónak megfelelő működtetésre rendelkezésére áll.  

A Támogatásközvetítő Szervezet a fenntartási időszakra vállalt indikátorok teljesülését a 
fenntartási időszakban ellenőrzi. 

A projektben vállalt foglalkoztatási kötelezettség fenntartási ideje a projekt befejezésétől számított 
2 év. Amennyiben a pályázati adatlapban és a Támogatási szerződésben rögzített vállalásokat a 
kisprojekt végrehajtó legalább 85% mértékben nem teljesíti, úgy lehetőség van a támogatás 
arányos részének visszakövetelésére. 

Amennyiben a tervezett fejlesztés építési engedélyköteles, a kisprojekt végrehajtóknak a 
tervezett létesítményre jogerős építési engedéllyel kell rendelkezniük, legkésőbb a támogatási 
szerződés megkötéséig. Az engedélyezési eljárást a pályázat benyújtását megelőzően meg kell 
kezdeni, az engedélyezési kérelem benyújtásával. Az engedélyezési eljárás költségei nem 
elszámolható költségnek minősülnek. 

Építési tevékenység esetén nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a 
fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a végleges pályázat benyújtásának 
időpontjában nem per és igénymentes. 

A beruházás leghamarabbi javasolt kezdési időpontja: 2016. március. 

G.5 Kifogások kezelése  

A kisprojekt végrehajtó a pályázat benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama 
alatt a Támogatásközvetítő Szervezet döntése ellen kifogást nyújthat be a Svájci–Magyar 
Együttműködési Program Közreműködő Szervezetéhez, a Széchenyi Programiroda Non-profit 
Kft.-hez (Budapest, Gellérthegy utca 30 -32), ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény 
befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a 
támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, 
visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, vagy a felhívásba, illetve a támogatási 
szerződésbe ütközik. 

A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított 10 napon 
belül, de legfeljebb a kifogásolt intézkedéstől számított 60 napon belül egy alkalommal, az 
indokok megjelölésével van lehetőség a kifogás benyújtásától számított 30 napon belül. 

G.6 A támogatási szerződés  

A támogatás igénybevételére kiválasztott kisprojekt végrehajtókkal Kazincbarcika Város 
Önkormányzata, mint a Svájci–Magyar Együttműködési Program Támogatásközvetítő Szervezet 
Szervezete támogatási szerződést köt. A szerződés tervezete jelen Pályázati Felhívás V. 
mellékletét képezi.  

G.7 Közbeszerzés 

A beszerzések és közbeszerzések lebonyolítására a Támogatásközvetítő Szervezet útmutatót 
biztosít a Kisprojekt Végrehajtó részére, ami elérhető a www.kazincbarcika.hu honlapon.  

A Kisprojekt végrehajtó szerződései odaítélésének és megkötésének rendjét a 2011. évi CVIII. 
törvény a közbeszerzésekről című jogszabályokban foglaltak határozzák meg. Amennyiben a 
Kisprojekt végrehajtó által tervezett beszerzés a közbeszerzési törvény hatálya alá esik, úgy 
abban az esetben saját maga felel a közbeszerzési eljárás szabályszerű és versenysemleges 
lebonyolításáért. A közbeszerzési eljárás kiemelt dokumentumait, így az ajánlati felhívást és a 
kapcsolódó dokumentumokat, valamint az eljárás értékelését a Kisprojekt végrehajtó az eljárás 
megindítása, és az eredményhirdetés előtt ellenőrzésre megküldi a Támogatásközvetítő 
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szervezetnek áttekintésre. A Támogatásközvetítő szervezet köteles a véleményét 10 napon belül 
megadni. Amennyiben nem válaszol a támogatásközvetítő úgy abban az esetben a benyújtott 
dokumentumok elfogadottnak minősülnek. Ugyanez az eljárás vonatkozik a közbeszerzési eljárás 
keretében megkötött szerződések módosítására is. Amennyiben szükséges, úgy a közbeszerzési 
eljárás ellenőrzésére saját költségén a Támogatásközvetítő Szervezet közbeszerzési szakértőt 
bíz meg. 

G.8 Helyszíni szemle és ellenőrzések  

A pályázat benyújtását követően helyszíni szemlére (előellenőrzésre) kerülhet sor, a pályázati 
szakaszban, a Támogatási Szerződés megkötését követően pedig a projekt megvalósításának 
időszakában közbenső, utólagos, illetve a vállalt fenntartási/üzemeltetési periódus végén projekt-
lezáró ellenőrzésre kerülhet sor. A kisprojekt végrehajtó/kedvezményezett köteles a helyszíni 
szemlét (előellenőrzést), illetve a helyszíni ellenőrzést tűrni, valamint az ellenőrökkel 
együttműködni. Ellenőrzést a program lebonyolítására jogszabályilag felhatalmazott szervezet 
végezhet. 

 

G.9 Tájékoztatás és nyilvánosság  

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a Svájci–Magyar Együttműködési 
Program tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, ennek körében 

o Minden, projekttel kapcsolatos kommunikációs tevékenysége során köteles megjeleníteni 
a Program szerepét (támogatást elismerő kötelezően feltüntetendő mondat), írásbeli 
kommunikációjában a program azonosítóit (logo) köteles használni 

o Infrastrukturális fejlesztés esetén a létesítményen a Program azonosítóit tartalmazó táblát 
köteles elhelyezni. 

o Eszközbeszerzés esetén az eszközön a Program azonosítóit tartalmazó matricát köteles 
elhelyezni. 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó részletes követelményekről Kazincbarcika Város 
Önkormányzata, mint a Svájci–Magyar Együttműködési Program Támogatást Közvetítő 
Szervezete tájékoztatja a támogatásban részesülő kisprojekt végrehajtókat. 

A Svájci-Magyar Együttműködési Programmal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségről, a 
tájékoztatás formájáról részletesen rendelkezik a “Nyilvánossági Útmutató”, amely elektronikusan 
elérhető Kazincbarcika Város Önkormányzat honlapján: www.kazincbarcika.hu, 
http://palyazat.gov.hu/svajci_hozzajarulas. Továbbá a Svájci Hozzájárulás arculati elemei szintén 
letölthetők az önkormányzat honlapjáról  

A Nyilvánossági Útmutatótól az alábbiak szerint kell eltérni: 

o Kisprojekt végrehajtónak nem kell e Nyilvánossági Útmutató 1. oldalán előírt 
„Tájékoztatási és Nyilvánossági Tervet” készítenie. 

o A nyitó- és záró rendezvényekre, valamint a projekt mérföldköveinek számító 
eseményekre szóló tájékoztatást a Támogatásközvetítő Szervezet (Projekt Végrehajtó) 
részére kell megküldeni, nem a Miniszterelnökségnek (Útmutató 2. oldal). 

A fent említett útmutató minden Kisprojekt végrehajtóra, illetve a megvalósításban résztvevő 
szervezetre vonatkozóan kötelező érvényű. 

 

G.10 Archiválás 

A projekt megvalósítására, ellenőrzésére és finanszírozására vonatkozó dokumentumokat – 
külön dossziéban – a Támogatásközvetítő Szervezet által történő kifizetését követő tíz évig kell a 
Támogatottnak megőriznie. 
 

http://www.kazincbarcika.hu/


    

 

 23 

H A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

A Pályázati Alap lebonyolításának teljes körű felelőse Kazincbarcika Város Önkormányzata, mint 
a Svájci–Magyar Együttműködési Program Projekt Végrehajtója és a Pályázati Alap 
vonatkozásában a Támogatást Közvetítő Szervezet (TKSz) funkcióit ellátó szervezet. 

A pályázatokat – jelen Pályázati Felhívás szerinti tartalommal, jelen Pályázati Felhívás J 
pontjában felsorolt dokumentumok formájában egy eredeti és egy másolati példányt tartalmazó 
zárt borítékban, illetve a teljes pályázati dokumentáció szkennelt változatát CD-re másolva és az 
adatlapot és költségvetést word-ben, illetve xls-ben is tartalmazva szükséges benyújtani, 
Kazincbarcika Város Önkormányzata számára címezve, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 

A borítékon feltüntetendő a „Pályázat - Svájci–Magyar Együttműködési Program” szöveg.  

A pályázati felhívásról további tájékoztatást nyújt: Juhász-Nagy Judit tanácsadó, Tel: 48/514-731, 
e-mail: palyazatialap@kazincbarcika.hu. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. február 1.. 15.30. helye: Polgármesteri Hivatal 
Kazincbarcika, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. 207. szoba. A pályázat benyújtása határidejének a 
pályázati dokumentáció beérkezésének határideje számít. A pályázatok személyes is 
benyújthatók. A pályázatokat mindennap a fentiekben megadott címen lehet benyújtani reggel. 
9.00 és 15.30. Kérjük, hogy amennyiben lehet a benyújtás előtt szíveskedjenek személyesen 
egyeztetni Juhász-Nagy Judit tanácsadóval, Tel: 48/514-731, 

Az Alap lebonyolítója nyilvános tájékoztató fórumot tart, ahol lehetőség van a pályázattal 
kapcsolatos kérdések feltételére. A fórum helye és ideje:  

2016. január 6.. 10.30 óra. Helyszín: Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ 
(Kazincbarcika, Rákóczi ér 9.), emeleti rendezvényterem 

A pályázati felhívás dokumentumai és benyújtandó adatlap, valamint mellékletei elérhetők és 
letölthetők Kazincbarcika Város Önkormányzat honlapján: www.kazincbarcika.hu, 
http://palyazat.gov.hu/svajci_hozzajarulas 

A pályázati felhívást a Támogatásközvetítő szervezet teljes egészében, vagy pályázati célonként 
felfüggesztheti, vagy lezárhatja, amennyiben azt a beérkezett pályázati igények indokolják. 

Amennyiben az első pályázati beadási határidőre, illetve a kapcsolódó támogatói döntés esetén 
nem kerül a rendelkezésre álló forrás felhasználására, úgy abban az esetben további pályázati 
felhívás jelenhet meg. 

 

I A pályázatok értékelésének menete 

I.1 Befogadás és formai értékelés 

A pályázatok befogadásának adminisztrációját (iktatás, azonosító szám, pályázat-kísérő lap 
nyitása, stb.) a Támogatásközvetítő Szervezet végzi el. A pályázatok bontására beérkezéstől 
kezdődően folyamatosan sor kerül. Befogadásra és tartalmi értékelésre a jogosultsági (benne a 
kötelező vállalásokra vonatkozó) és formai követelményeket teljesítő pályázatok kerülnek, a 
formai követelményeket a benyújtáskor nem teljesítő pályázatok egyszeri 10 napos határidővel 
hiánypótlási lehetőségben részesülnek. A formai és jogosultsági kritériumoknak való megfelelés 
értékelését a megbízott projektmenedzsment erőforrást nyújtó szervezet az önkormányzat 
Gazdálkodási Osztályával közösen végzi. A jogosultsági kritériumoknak való nem-megfelelés 
esetén a pályázat befogadására nem kerül sor. A formai értékelés lezárultát követően a 
megbízott projektmenedzsment erőforrást nyújtó szervezet jelentést készít a Pályázati Alap 
irányításának felelőse számára, mely tartalmazza a tartalmi értékelésre bocsátott és az egyszeri 
hiánypótlási kör utáni további formai hiányosságok miatt kizárt pályázatok listáját is. 

http://www.kazincbarcika.hu/
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I.2 Tartalmi értékelés 

Minden prioritás terület esetén a benyújtott pályázatok tartalmi értékelését, minden az üzleti 
modellre és a szakmai mérlegelést nyújtó elemekre vonatkozóan – a Kisprojekt végrehajtóktól 
független - szakértők végzik, a Támogatásközvetítő Szervezet által rendelkezésükre bocsátott 
Projektértékelési Útmutató alapján. A szakértőket a Támogatásközvetítő Szervezet választja ki, 
szakmai hozzáértés és tapasztalat alapján, nyílt eljárás keretében. 

Minden projektet két szakértő értékel párhuzamosan. A kiválasztott szakértőknek az alábbi 
szempontoknak kell megfelelnie: felsőfokú végzettség, legalább 5 éves tapasztalat 
gazdaságfejlesztéssel kapcsolatosan, a Kazincbarcikai kistérség ismerete, pályázat értékelői 
tapasztalat. A szakértőknek az értékelésüket 15 napon belül kell elkészíteniük (az időtartam a 
tisztázó kérdésekre adott válaszoknak prioritásonként a szakértőkhöz való eljutásig 
felfüggesztésre kerül), amely határidő módosítható maximum 21 napra a projektek számától 
függően. 

Az 1,2,3 prioritás területek esetén az értékelés eredménye egy, a projekt általános minőségét 
kifejező, a projekt-kiválasztási kritériumok alapján megítélt pontszám, amely a két szakértő által 
megítélt pontszám átlaga. 1,2,3 prioritás esetén jelentős különbségek esetén (amennyiben a két 
szakértői értékelés összegében legalább az adható összpontszám 20%-a mértékéig eltérés van) 
az okok tisztázása és a szakmai álláspontok közelítése érdekében a Támogatásközvetítő 
Szervezet kezdeményezi a szakértők konzultációját, melyen képviselője útján maga is részt vesz. 

A minőségi kritériumoknak való megfelelés mértékének értékelése során az értékelő maximum 
egy alkalommal több tisztázó kérdést intézhet a kisprojekt végrehajtóhoz.18 A tisztázó kérdésre a 
kisprojekt végrehajtóknak 3 napon belül kell választ adniuk. A tisztázó kérdésre adott válasz a 
pályázat részének tekintendő. A Tisztázó kérdések a Támogatásközvetítő szervezeten keresztül 
jutnak el a kisprojekt végrehajtóhoz és a válaszokat is a TKSZ fogadja be, majd juttatja el az 
értékelőkhöz. 

Amennyiben a TKSz szükségesnek találja, a TKSZ helyszíni látogatást tehet a pályázónál. A 
látogatás célja a pályázatban megadott információk igazolása, a pályázó kapacitásnak felmérése, 
a pályázat sikereses megvalósítását befolyásoló egyéb tényezők felülvizsgálata, a tervezett 
projekt értékeléséhez szükséges egyéb információ összegyűjtése. A TKSZ helyszíni jelentést 
készít. 

Az értékelés eredménye egy összesített lista, amely pontszám szerinti sorrendben tartalmazza az 
értékelt pályázatokat, valamint az ehhez kapcsolódó döntési javaslatot, amely a rendelkezésre 
álló források figyelembevételével tartalmazza a támogatásra javasolt, legmagasabb pontszámot 
elért pályázatokat. Lehetőség van tartaléklista állítására, valamint az egyes projektekhez 
kapcsolódó további – támogatási feltételek megfogalmazására is. Az értékelés eredményét a 
megbízott projektmenedzsment erőforrást nyújtó szervezet foglalja össze és terjeszti a 
Gazdaságfejlesztési Bizottság (GB) elé. A GB elfogadhatja, vagy elutasíthatja az előterjesztést, 
ez utóbbi körében kérheti a projektek újraértékelését, melyhez szakmai érveket és szempontokat 
kell, hogy megfogalmazzon. A GB nem módosíthatja az egyes projektek pontszámát, miközben a 
támogatáshoz indoklással új támogatási feltételeket is meghatározhat, valamint saját 
hatáskörben indoklással javaslatot tehet az eredeti támogatási összeg megváltoztatására. A GB 
a döntését a pályázatok szakmai értékelésének befejezését követő 10 napon belül hozza meg. 

A 4 prioritás terület esetén a pályázat kidolgozottsága, a projekt megvalósíthatóságát 
alátámasztó információ teljessége és megalapozottsága alapján értékelik a szakértők a 
pályázatokat a D.2.2 pontban megadott szempontok alapján. A Gazdasági Bizottsági tagjai 
megkapják a szakértők által készített előzetes értékelést. A pályázatot a szakértők részvételével 
a Gazdasági Bizottság ülésén szóban is ismertetnie kell a Kisprojekt Végrehajtónak. A szóbeli 
meghallgatáson tisztázó, értelmező kérdéseket tehetnek fel a szakértők, vagy a tagok. A 
szakértők végleges értékelésüket a szóbeli meghallgatás alapján alakítják ki, ami alapján 
módosulhat a benyújtott pályázat alapján készült előzetes értékelés. Az értékeléshez a szakértők 
minden esetben indoklást fűznek, illetve egyesével javaslatot tesznek az adott projekt 

                                                 
18 Egy alkalommal több tisztázó kérdés tehető fel. 
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támogathatóságára, vagy elutasítására. A szakértők javaslatára – az előzetes értékeléshez 
képest 14 napon belül - a Gazdasági Bizottság tesz javaslatot a támogatandó projektek körére. A 
Gazdasági Bizottság a végleges értékelést a szakértők által a szóbeli meghallgatás után javasolt 
értékelése alapján alakítja ki. A támogatásra javasolt projektek támogatási tartalmára - 
figyelembe véve a Kisprojekt Végrehajtó igényeit, illetve a szakértői értékelést – az értékelő 
szakértők együttesen tesznek javaslatot. A kisprojekt végső támogatás tartalma akkor alakul ki, 
ha kisprojekt végrehajtó elfogadja a támogatásra javasolt tevékenységeket, majd ezután lehet a 
Támogatási szerződést megkötni. 

A GB-ben megfigyelőként részt vehet a KSz képviselője, aki az értékelésről jelentést készít a KSz 
vezetője számára, a jelentést egyidejűleg a Pályázati Alap végrehajtójának is eljuttatja 5 napon 
belül. Amennyiben a KSz megfigyelője eljárásrendi szabálytalanságot észlel, ezt jelentésében 
jelzi a KSz vezetőjének és a Pályázati Alap irányítójának. A GB működése során tapasztalt 
eljárásrendi szabálytalanságokról és azok kezeléséről a KSZ vezetője dönt. A Gazdasági 
Bizottság ülésén igény esetén megfigyelőként részt vehet az NKE és a svájci donor képviselője 
is. 

I.3 Projekt-kiválasztási döntés 

A GB által javasolt támogatandó projekteket a Kazincbarcika Város Önkormányzat 
Képviselőtestülete, mint a Pályázati Alap lebonyolításának felelős szervezete hagyja jóvá a 
Gazdasági Bizottság döntését követő 8 napon belül. A Támogatásközvetítő Szervezet (TKSz) a 
KSz-nek a Kisprojekt végrehajtók értesítését megelőzően jóváhagyásra megküldi a pályázatok 
értékeléséről készített teljes dokumentációt, a nyertes pályázatok listáját, a támogatási 
szerződések tervezetét a Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyását 
követő 15 napon belül. Az értékelési dokumentációnak tartalmaznia kell a beérkezett pályázatok 
listáját; a hiánypótlás, formai és szakmai értékelések pályázatonkénti ismertetését; a bizottsági 
ülések jegyzőkönyveit, jelenléti íveket; az értékelő jelentést. Ezzel egyidejűleg az értékelési 
dokumentáció rövidített kivonatát és a nyertes pályázatok listáját angol nyelven is szükséges 
megküldeni a KSZ-nek. 

A KSZ – az értékelési dokumentáció benyújtását követően - a jóváhagyást 10 munkanapon belül 
köteles megadni, amennyiben a dokumentáció teljes és abban hibát nem talál, illetve ha az a 
Végrehajtási Megállapodásban foglaltakkal összhangban van. Amennyiben a KSZ kifogást talál 
az értékelési dokumentációban, úgy abban az esetben a kérése alapján kell eljárni. A KSz 
döntése előtt tisztázandó kérdések esetén egyeztethet a Támogatásközvetítő szervezettel. 

A Pályázati Alap végrehajtó szervezete (Kazincbarcika Város Önkormányzata) a pályázatokkal 
kapcsolatos döntését a KSz általi jóváhagyást követőn 5 napon belül megküldi a Kisprojekt 
végrehajtónak. A Kisprojekt végrehajtó írásban nyilatkozik a támogatásról való értesítést követő 
10 napon belül, hogy elfogadja, vagy elutasítja-e a támogatási döntést. Továbbá a Kisprojekt 
végrehajtó megadja, hogy mikor tervezi a projekt végrehajtását megkezdeni. A támogatási döntés 
elfogadását egyben a Támogatási szerződés aláírása jelenti. 

J Támogatási szerződés megkötése és módosítása 

A támogatandó projektek kiválasztását követően a megbízott projektmenedzsment erőforrást 
nyújtó szervezet elkészíti a Támogatási Szerződések tervezetét a pályázatok értékelését a 
Pályázati Alap irányítását végző vezető általi jóváhagyását követő 15 napon belül. Az értékelési 
dokumentációnak a KSZ felé jóváhagyásra való megküldésével egy időben a 
Támogatásközvetítő Szervezet köteles az elkészített támogatási szerződés tervezeteket 
megküldeni a KSz részére jóváhagyásra.  

KSZ az értékelési dokumentáció jóváhagyásával egyidejűleg a támogatási szerződések 
jóváhagyását is köteles megadni az értékelési dokumentáció jóváhagyását követő 5 munkanapon 
belül. Csak a támogatási szerződések KSZ általi jóváhagyását követően kerülhet sor a 
Támogatásközvetítő Szervezet és a nyertes Kisprojekt végrehajtók közötti szerződéskötésre!  

A támogatási szerződést a KSz általi jóváhagyást követő 30 napon belül kell megkötni. 
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A Támogatási Szerződést a Gazdálkodási Osztály is ellenjegyzi. A szerződéseket a Pályázati 
Alap irányításának felelőse írja alá az önkormányzat nevében. 

Támogatási szerződés módosítását írásban kezdeményezheti a kedvezményezett, illetve a 
Támogatásközvetítő Szervezet. A Támogatási Szerződés módosításának tervezetét a megbízott 
projektmenedzsment erőforrást nyújtó szervezet készíti el. 

A támogatási szerződések módosításánál figyelembe kell venni az alábbiakat:  

o A támogatási szerződés nem módosítható olyan mértékben, amely utólagosan 
kétségessé teszi a támogatási döntést, vagy sérti az egyenlő elbánás elvét.  

o A támogatási szerződést csak a szerződés lejártát megelőzően lehet módosítani.  

o A szerződés teljesítési időszakának hosszabbítására irányuló módosítások esetében a 
hosszabbított végrehajtási időszak lejárta 2016. október 31.-ig hosszabbíthatók meg.  

o A megítélt támogatás összege, valamint a támogatás intenzitás nem növelhető. 

A támogatási szerződés módosításával kapcsolatos információk a IX. sz. mellékletben vannak. 

K A Kisprojekt végrehajtó által csatolandó mellékletek listája  

K.1 Minden pályázat esetén csatolandó mellékletek: 

1. A szervezet/intézmény képviseletében eljárni jogosult személy aláírási címpéldányának 
egyszerű másolati példánya;  

2. A szervezet/intézmény létesítő okiratának, bírósági nyilvántartásba vételét elrendelő 
jogerős bírósági végzésének a másolata (Az iratokat lehet egyszerű másolatban 
benyújtani, a szervezet képviselőjének arra irányuló nyilatkozatával (rávezetett 
záradékával) együtt, hogy a másolati iratok az eredetivel mindenben megegyeznek.) 

3. Nyilatkozat az önerő rendelkezésre állásáról (jelen Felhívás XI. számú melléklete szerint) 

4. Legutolsó jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves 
beszámoló (2013 és 2014. év), amennyiben az nem került feltöltésre a www.ebeszamolo. 
kim.gov.hu oldalra, illetve a közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi 
jóváhagyását igazoló dokumentum.  

5. A pályázati cél megvalósításához szükséges és már rendelkezésre álló szerződések, 
nyilatkozatok, valamint jogerős hatósági engedélyek és hatósági nyilvántartásba bejegyző 
jogerős határozatok másolata 

6. Kisprojekt végrehajtó hivatalos képviselője által tett nyilatkozat eredeti példánya a jelen 
Felhívás D1.1 pontjában felsorolt „Kizáró kritériumok” fenn nem állásról. (II. melléklet) 

7. Építési beruházások és 1 M Ft értéket meghaladó eszközbeszerzések költségeit 
alátámasztó dokumentumok: pl. tervezői költségbecslés, kisprojekt végrehajtó nevére 
szóló árajánlatok vagy nyilvánosan hozzáférhető árak alapján kalkulált költségek. 

8. Kitöltött Projekt Adatlap (jelen Felhívás I. sz számú melléklete szerint) 

9. A projekt megvalósításához, működtetéséhez kapcsolódóan az esetlegesen egyéb 
együttműködő partnerek bevonása esetében aláírt együttműködési megállapodás eredeti 
példánya; (X. melléklet alapján 

10. Összeférhetetlenségi nyilatkozat a 2007 évi CIXXXI. Törvény alapján (XII. melléklet) 

K.2 A kisprojekt végrehajtó jellegétől függően csatolandó melléklet: 

 Külföldön bejegyzett szervezet esetén a szervezet gazdálkodási adatainak 
Magyarországon bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával történő alátámasztása: 
Amennyiben a kisprojekt végrehajtó külföldi cég, annak gazdálkodási adatait a magyar 
számviteli szabályozás alapján közelítő megfeleltetéssel kell meghatározni, melyet 
Magyarországon bejegyzett könyvvizsgáló nyilatkozatával szükséges alátámasztani, mely 

http://www.ebeszamolo/


    

 

 27 

tartalmazza, hogy a gazdálkodási adatok milyen számítási módszerrel kerültek 
kiszámításra és az hogyan felel meg a hazai szabályozásnak.  

K.3 Támogatási szerződéshez csatolandó melléklet 

 A kisprojekt végrehajtó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya/vagy ügyvéd által 
hitelesített aláírás minta eredeti példánya 

 Igazolás az önrész rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonat) 

 A pályázat beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak (APEH-nak) 
kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala, vagy belső 
munkaügyi nyilvántartás 

 Jogerős építési engedély rendelkezésre állása 

 

L A Pályázati Alap lebonyolítását és a kisprojektek megvalósítását 
meghatározó jogszabályok és dokumentumok listája 

 

 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról  

 2000. évi C. törvény a számvitelről 

 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

 1992. évi XXXVIII. törvény az Államháztartásról (2012. január 1-e előtt megítélt 
támogatás esetén) 

 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről (2012. január 1-e 
előtt megítélt támogatás esetén) 

 2011. évi CXCV. törvény az Államháztartásról (2012. január 1 után megítélt támogatás 
esetén) 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
(2012. január 1 után megítélt támogatás esetén) 

 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről és a kapcsolódó kormányrendeletek 
(2012. január 1. előtt indított eljárások esetében) 

 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről és a kapcsolódó kormányrendeletek (2012. 
január 1. után indított eljárások esetében) (bővebben lásd a Közbeszerzési Útmutatóban)  

 a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a 
Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar 
Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló, 
348/2007. (XII. 20.) Korm. rendelet 

 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet a Svájci-Magyar Együttműködési Program végrehajtási 
rendjéről 

 66/2010. (III. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány 
között 2007. december 20-án létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program 
végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött 
egyezmény kihirdetéséről 

 18/2010. (IV. 9.) KüM határozat a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány 
között 2007. december 20-án létrejött Svájci-Magyar Együttműködési Program 
végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött 
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egyezmény kihirdetéséről szóló 66/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak 
hatálybalépéséről 

 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet a kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány 
között 2007. december 20-án létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program 
végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással létrejött 
egyezmény kihirdetéséről 

 A külügyminiszter 34/2012. (VI. 25.) KüM közleménye a kibővült Európai Unió gazdasági 
és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a 
Magyar Kormány között 2007. december 20-án létrejött Svájci–Magyar Együttműködési 
Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításáról szóló levélváltással 
létrejött egyezmény kihirdetéséről szóló 101/2012. (V. 18.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak 
hatálybalépéséről 

 

M A Pályázati Felhívás mellékletei  

 

A mellékletek megtalálhatóak külön dokumentumban a www.kazincbarcika.hu honlapon. 

A pályázati felhívás a külön nem jelölt dokumentumokat egységesen tartalmazza. 

I. Projekt adatlap (külön dokumentumban) 

II. Nyilatkozatminta a kizáró feltételek fenn nem állásáról (külön dokumentumban) 

III. Tájékoztató az elszámolható költségek köréről, továbbá a támogatás felhasználását 
igazoló számlákról és alátámasztó bizonylatokról 

IV. Önerő igazolással kapcsolatos információk 

V. Támogatási Szerződés minta (külön dokumentumban) 

VI. A pályázat céljaihoz kapcsolódó preferált ágazatok részletes meghatározása 

VII. Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése - Kivonat az elfogadott 
program dokumentumból 

VIII. A jelentéstétellel és kifizetésekkel kapcsolatos tájékoztatás 

IX. A Támogatási szerződés módosítása  

X. Együttműködési megállapodás minta (külön dokumentumban) 

XI. Nyilatkozatminta önerő rendelkezésre állásáról (külön dokumentumban) 

XII. Nyilatkozatminta összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatról (külön dokumentumban) 

XIII. Kazincbarcikai kistérség települései 

 

http://www.kazincbarcika.hu/
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III. sz. melléklet: Tájékoztató az elszámolható költségek köréről, továbbá a támogatás 
felhasználását igazoló számlákról és alátámasztó bizonylatokról 

 

Elszámolható és nem elszámolható költségek 

 

Alapszabály: szükséges és közvetlenül a kisprojekt végrehajtásához kapcsolódó, továbbá az 
elszámolhatóság periódusába eső, a Kisprojekt Végrehajtónál keletkezett arányos költségek az 
elszámolhatóak. Az egyéb járulékok, adók, díjak, különösen a direkt adók és a 
társadalombiztosítás alrendszereibe befizetett, a béreket terhelő hozzájárulások akkor 
számolhatóak el, ha közvetlenül és feltétlenül a Kisprojekt Végrehajtót terhelik. 

Az elszámolhatóság kezdő napja A projekt kezdetének napja (A támogatási döntést követő 
nap, vagy a kisprojekt végrehajtó nyilatkozata szerinti kezdődátum napja után felmerült költségek, 
Támogatási szerződésben rögzítésre kerül. 

Az elszámolhatóság utolsó napja: a projekt befejezésének dátuma, legkésőbb 2016. október 
31.-ig felmerült költségek, Támogatási szerződésben rögzítésre kerül.  

A Projekt teljesítése során létrejött dolgok, illetve beszerzett eszközök, valamint az azokkal 
kapcsolatos jelentések, és egyéb dokumentumok tulajdonjoga a Kisprojekt Végrehajtót illeti 
ellenkező kikötés hiányában. A Kisprojekt Végrehajtónak a támogatást odaítélő levél és a 
Támogatási Szerződés rendelkezései szerint, a projekt céljainak figyelembevételével kell jogot 
szereznie a kisprojektben létrejött dolgokon. 

 

Elszámolható költségek 

Általánosságban a projektmegvalósítás keretében felmerült költségek az alábbi feltételek 
teljesülése esetén számolhatóak el: 

 A költségnek szükségesnek kell lennie a projekt végrehajtásához, szerepelnie kell a 
Támogatási Szerződésben, és meg kell felelnie a felelős pénzügyi gazdálkodás 
alapelveinek, különösen az értékarányosság és a költséghatékonyság elveinek; 

 A projekt végrehajtását a Támogatásközvetítő Szervezet (TKSz) által aláírt támogatás 
odaítélő levél kézhezvétele napján lehet megkezdeni (a projekt-végrehajtás kezdő 
időpontja), és a végrehajtási időszak nem fejeződhet be a végrehajtási megállapodásban 
megadott dátum után. A költségeknek a Kisprojekt Végrehajtó részéről a projekt 
végrehajtási időtartama folyamán kell felmerülnie: a számla kiállításának, a teljesítésnek és 
a pénzügyi teljesítésnek is a végrehajtási időszakon belül kell lennie. A megvalósítási 
időszak után kifizetett számlák nem elszámolhatóak a projekt terhére.  

 Kizárólag olyan költségeket lehet elszámolni, amelyek a Kisprojekt Végrehajtónál 
ténylegesen felmerültek, és amelyek megfizetését eredeti számlák, azokkal egyenértékű 
számviteli dokumentumok és egyéb bizonylatok segítségével igazolni lehet. Nem 
támogathatók azok a költségek, melyek esetében a számlák nem a Kisprojekt 
Végrehajtó nevére szólnak. 

 Olyan szerződések számolhatóak el, melyek a Támogatási szerződés mellékleteként 
megjelenő „Beszerzési Útmutató” és „Közbeszerzési Útmutató” című útmutató19 
szabályaival összhangban kerültek megkötésre, és annak, valamint a Pályázati felhívás és 
útmutatónak megfelelően lettek kifizetve és vannak dokumentálva. Kisprojekt Végrehajtó 
vegye figyelembe, hogy a Pályázati Alap keretében Magyarországon kötendő 
szerződésekre a beszerzési útmutató rendelkezéseinél szigorúbbak érvényesek: azokban 
az esetekben, amelyekben a kötendő szerződés tárgya alapján Kbt-t alkalmazni kell, de a 
megkötendő szerződés nem éri el a Kbt. értékhatárait, Kisprojekt Végrehajtó 500.000 Ft 

                                                 
19 Az útmutató a Támogatásközvetítő Szervezet honlapján érhető el: www.kazincbarcika.hu 
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felett két, míg 2.000.000 millió Ft felett három ajánlat bekérésére kötelezett. Kivétel ez 
alól a tömegközlekedés és a szállás. 250.000 Ft alatti szerződéseknél nem szükséges 
előzetesen ajánlatokat bekérni! 

 Kizárólag olyan költségeket lehet a Svájci Hozzájárulás terhére elszámolni, amelyek a jelen 
pályázati felhívás keretében támogathatóak és nem szerepelnek a nem elszámolható 
költségek között. 

 A költségek számításánál alkalmazott egységárak nem haladhatják meg a piaci árakat, 
amelyeket valamely független módszerrel meg lehet határozni, és ellenőrizni lehet.  

 A projekt végrehajtása időtartamának végére a tervezett költségvetés fel nem használt 
összege a támogatást arányosan csökkenti. Az esetleges költségtöbbletet a 
Támogatásközvetítő Szervezet nem téríti meg. 

 

I. Költségtípusok, elszámolási módjuk 

 

1. Személyi jellegű költségek 

Az alábbi költségek csak következő tevékenységkategóriához kapcsolódóan számolhatók el: 

o Képzési programokhoz kapcsolódóan a képzési ideje alatti munkabér a képzési ideje alatt 
a munkából való kiesés időtartamának mértékéig 

o Kizárólag a 4. prioritás esetén  

o Kezdő vállalkozások (újonnan alapított) esetén az üzlet- és termékfejlesztésben 
résztvevő munkatársak, vagy tulajdonosok, egyéni vállalkozók foglalkoztatásának 
bérköltsége - csekély összegű – de minimis – támogatási kategória igénybevétele 
esetén. 

o már működő kis-, mikro-vállalkozások esetén 1 fő, új státuszra felvett munkatárs 
teljes munkaidős bérköltségének (munkabér + járulékok) elszámolása maximum 
150 000 Ft bruttó munkabér értékig 

o A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozás esetén a 
támogatás során jóváhagyott és elszámolt személyes munkavégzés címén 
vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét és az ezután fizetendő járulékok 
összege 

o Az 1. prioritás esetén vállalkozások által foglalkozatott személyek bérköltsége - csekély 
összegű – de minimis – támogatási kategória igénybevétele esetén. 

A személy jellegű költségek alapja munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, célfeladat 
kiírás, illetve vállalkozói kivét esetén a személyes munkavégzés feladatleírása lehet. Amennyiben 
a munkavállaló munkaidejének csak egy részében foglalkozik a projekttel, a munkabérének az 
arányos része számolható el.  

Nem elszámolható a jutalom. 

Egyéb juttatások között a vonatkozó jogszabályok által előírt kötelezően adandó és a vonatkozó 
belső szabályzat által biztosított adómentes juttatások, az adómentesen adható juttatások 
jogszabályi keretösszege erejéig számolhatóak el. 

A költségek felmerülését a Kisprojekt Végrehajtónak, meghatározott számviteli bizonylatokkal, 
dokumentummal kell igazolnia. 

Csatolandó dokumentumok: 

– Munkaszerződés/megbízási szerződés: a költség első felmerülését követő kifizetés szerinti 
periódushoz szükséges benyújtani egyszeri alkalommal, a további jelentések benyújtásakor 
elegendő a számlaösszesítő megfelelő oszlopában hivatkozni a szerződésre, továbbá a 
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módosításokat tartalmazó új szerződéseket a kapcsolódó kifizetések szerinti periódushoz 
kell benyújtani, és a továbbiakban az újabb jelentések benyújtásakor elegendő a 
számlaösszesítő megfelelő oszlopában hivatkozni a szerződésmódosításra. 

– A személyes munkavégzés feladatleírása vállalkozói kivét esetén bankszámla-igazolás 

– Munkaköri leírás, mely tartalmazza a projekttel kapcsolatos tevékenységeket. Amennyiben 
a munkatárs már a projekt megkezdése előtt is munkaviszonyban állt a Kisprojekt 
Végrehajtóval és projektbeli feladatait a korábban megállapított munkaidejében végzi el, 
akkor meglévő munkaszerződést és munkaköri leírást ki kell egészíteni a projektbeli 
feladatok leírásával.  

A munkaköri leírást is az első releváns időközi jelentéshez csatolva kell megküldeni, a 
további jelentések benyújtásakor csak a módosítást kell csatolni. 

– Ha nem a teljes bérköltség kerül elszámolásra, akkor a szerződésben/munkaköri 
leírásban/teljesítésigazoláson meghatározott munkaidő-arány alapján kell kiszámítani az 
elszámolható összeget. Az elszámolt összeg alátámasztására az adott személy 
munkáltatója által aláírt munkaidő-nyilvántartás, és az előírt feladatok végrehajtását igazoló 
nyilatkozat szolgál. 

– Amennyiben a Kisprojekt Végrehajtónál bérszámfejtő rendszer működik: bérszámfejtő 
lapok, amennyiben kézi számfejtés történik: bérjegyzék/fizetési jegyzék (a jegyzékre kérjük, 
rávezetni, hogy a projektvégrehajtó, mennyi bért/megbízási díjat kíván a projekt terhére 
elszámolni); 

– A szervezet nyilatkozata a munkáltatói és munkavállalói járulékok megfizetéséről; 

– Kifizetés bizonylata mind a nettó bér mind pedig a járulékok átutalásáról 
(bankszámlakivonat). Összevont utalás esetén nyilatkozat arról, hogy az összevont tétel 
milyen, az adott projektre elszámolni kívánt költséget tartalmaz. 

– Teljesítésigazolás megbízási szerződés esetén. 

– Béren kívüli juttatások: (pl. étkezési jegy) esetében kérjük a számla csatolását, a kifizetést 
igazoló bizonylatot valamint a juttatások átvételét igazoló bizonylatot  

 

2. Utazási és kiküldetési költségek: 

Az alábbi költségek csak következő tevékenységkategóriához kapcsolódóan számolhatók el: 

o Piacra jutás támogatása (vásárokon, kiállításokon való részvétel, marketingeszközök 
elkészítése, beszerzése, formatervezés, marketing munkatárs alkalmazása), csekély 
összegű – de minimis – támogatási kategória igénybevétele esetén, ezen belül preferált a  

o Svájci partnerekkel való együttműködés új üzleti kapcsolatok indítása, vagy 
meglévő kapcsolatok fejlesztése céljából 

o A 4. prioritás kapcán tanulmányúton, konferenciákon és projektrendezvényeken 
való részvétel 

Az útiköltségek a 2. osztályú tömegközlekedési eszközök igénybevétele alapján, hivatali vagy 
saját gépkocsi használat esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges benzinköltség, vagy a 
NAV által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés 
(amortizációs költség) figyelembe vételével számolhatóak el. 

Finanszírozható a svájci féllel való üzleti együttműködéshez kapcsolódó utazások költségei. 

Csatolandó dokumentumok: 

- Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű, szervezet érdekében történő használatának 
költségei esetén: 

o kiküldetési rendelvény, kiadási pénztárbizonylat vagy bankszámlakivonat 
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o A kiküldetési rendelvény alapján az NAV által közzétett üzemanyagár és 
amortizációs költségátalány számolható el. 

- Szervezet tulajdonában lévő gépjárműhöz kapcsolódó költségek esetén: 

o Számla, kiadási pénztárbizonylat, gépjármű forgalmi engedély  

- Útnyilvántartás: 

o fel kell tüntetni a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, továbbá a fogyasztási 
normát. Tartalmaznia kell az utazás időpontját, az utazás célját (honnan-hova 
történt az utazás), felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését, a közforgalmú 
útvonalon megtett kilométerek számát; 

- Tömegközlekedés költségei esetén: 

o Kiküldetési rendelvény, menetjegyekről szóló számla, kiadási pénztárbizonylat v. 
bankszámlakivonat mely a felvett előleg, illetve a menetjegy ellentételezésének 
alátámasztására szolgál. 

Svájci utazás esetén: 

– a Kisprojekt Végrehajtó, vagy az utazó nevére szóló számla 

– menetjegy vagy beszállókártya másolata 

– a kifizetést igazoló bizonylat 

 

Kiküldetéshez kapcsolódó szállás, étkezés és napidíj: 

Csatolandó dokumentumok: 

– A kiküldetés szükségességét és a projekthez való kapcsolódását igazoló dokumentumok 
(pl.: meghívó, kiküldetési rendelvény, agenda, jelenléti ív); 

– Számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (pl. a 
szállásról, tömegközlekedés/taxi igénybevételéről); 

– Napidíj esetén a teljesítés igazolásával ellátott kiküldetési rendelvény. Napidíjat csak a 
belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről szóló 278/2005. 
(XII.20.) Korm. rendelet, a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 
285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet, valamint a Kisprojekt Végrehajtó, belső szabályzata, 
valamint a mindenkori vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezései alapján lehet 
elszámolni. 

– Pénzügyi rendezés bizonylata. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a számla hiánya esetén az adott szolgáltatás költsége nem 
elszámolható. Erre az utazás előkészítése során hívják fel az utazás szervezését végző személy 
figyelmét! 

 

3. Eszközbeszerzés,  szolgáltatások beszerzése 

A támogatható tevékenységek alapján az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó költségek 
számolhatók el: 

o Eszköz beszerzése (pl. gépek, informatikai eszközök, beltéri berendezések, kapcsolódó 
gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések),  

o Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és 
egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához 
kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások 
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támogatását is (új hardver, szoftver (beleértve: alapszoftver, speciális egyedi fejlesztésű 
szoftver), betanítás (közvetlenül a szoftverhez kapcsolódóan), domain név regisztráció és 
a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja)  

o Immateriális javak beszerzése (pl. szabadalmak, licenc, oltalom), valamint ezen 
immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok 

o Piacra jutás támogatása (vásárokon, kiállításokon való részvétel, marketingeszközök 
elkészítése, beszerzése, formatervezés, marketing munkatárs alkalmazása), csekély 
összegű – de minimis – támogatási kategória igénybevétele esetén, ezen belül preferált a  

o Svájci partnerekkel való együttműködés új üzleti kapcsolatok indítása, vagy 
meglévő kapcsolatok fejlesztése céljából 

o Képzési programok 

o Iparjogvédelmi szolgáltatások díja), csekély összegű – de minimis – támogatási kategória 
igénybevétele esetén 

o Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok 
bevezetése és tanúsíttatása, csekély összegű – de minimis – támogatási kategória 
igénybevétele esetén 

o A magyar Környezetbarát Termék és az EU öko-címke termék-minősítésre való 
felkészülés, és a minősítés megszerzése, csekély összegű – de minimis – támogatási 
kategória igénybevétele esetén 

o Kizárólag a 4. prioritás esetén kis-, mikro-vállalkozásoknak, de ezen belül különösen 
kezdő (0-3 éven belül alapított) vállalkozásoknak 

o Üzlet-, és termékfejlesztési, marketing tanácsadás igénybevétele, csekély 
összegű – de minimis – támogatási kategória igénybevétele esetén. A 
vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatást egy a Támogatásközvetítő Szervezet által 
rendelkezésre bocsátott szakértői csoportból vehetik igénybe. A szakértői csoport 
olyan tagokból áll, akik referenciával igazolt megfelelő szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek üzlet- és termékfejlesztés, marketing területén. 

o Vállalkozás-fejlesztéshez és projektmegvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások: 
jogi tanácsadás, technikai és pénzügyi szaktanácsadás, közbeszerzéshez 
kapcsolódó egyes költségek. Amennyiben a számlázott szolgáltatási díj (pl. 
pénzügyi szaktanácsadás, könyvelés) teljes évre szól, akkor csak a számla 
támogatási időszakra eső arányos része számolható el. 

A projekt megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések) beszerzésének és beüzemelésének a költségei, a projektek megvalósításához 
szükséges szolgáltatások, valamint az egyes tevékenységek megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges építési munkálatok költségei számolhatóak el, amennyiben ezek 
közvetlen kapcsolatban állnak a projekt célkitűzéseinek teljesítésével.  

Nem szerezhetőek be a projektmenedzsmenthez kapcsolódó eszközök (pl. irodai berendezések, 
felszerelések, szoftverek, informatikai és kommunikációs eszközök), kisprojekt végrehajtónak 
rendelkeznie kell a megvalósításhoz szükséges infrastruktúrával. Továbbá nem szerezhetők be 
használt eszközök. 

Csatolandó dokumentumok: 

– Szerződések, megrendelések; 

– Árajánlatok, megrendelő. A Kbt. értékhatárát el nem érő beszerzéseknél a Beszerzési 
Útmutató szerint – a Pályázati Alapban a Kisprojekt végrehajtó számára 500.000 Ft felett 
két, míg 2.000.000 millió Ft felett három ajánlat bekérése kötelező! 

– Közbeszerzés dokumentumai, amennyiben a beszerzendő eszköz vagy építés-beruházási 
szolgálgatás közbeszerzés-köteles; (A közbeszerzési eljárás lebonyolításának előzetes 



    

 

 34 

ellenőrzése szükséges a közbeszerzési útmutató alapján a Támogatásközvetítő Szervezet 
részéről) 

– Számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat; 

– Teljesítést igazoló dokumentumok (pl.: szállítólevél, üzembe helyezési jegyzőkönyv, 
átadás-átvételi jegyzőkönyv, tárgyi eszköz nyilvántartó karton, beszámoló az elvégzett 
szakértői tevékenységről); 

- Kifizetési bizonylat 

Amortizációs költség és értékcsökkenés nem számolható el. 

 

4. Nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek költségei (szolgáltatás, beszerzés) – (Egyéb, a 
megvalósítás segítő szolgáltatások tevékenységkategória) 

Ezen a soron számolhatóak el a nyilvánosság/PR tevékenységekkel kapcsolatban felmerült 
szolgáltatások költségei. 

Csatolandó dokumentumok: 

– Szerződések, megrendelések; 

– Árajánlatok, megrendelő. A Kbt. értékhatárát el nem érő beszerzéseknél a Beszerzési 
Útmutató szerint; 

– Számla, vagy egyéb a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat; 

– Kifizetés bizonylata; 

– Teljesítést igazoló dokumentumok;  

– Beszámoló az elvégzett tevékenységről 

– A rendezvény jelenléti íve, fényképek 

– Kiadott/Megjelentetett köteles példányok 

 

5. Bankköltség (számlanyitás és -kezelés) 

Kizárólag az elkülönített bankszámla nyitásának és a számla vezetésének költségei 
számolhatóak el. 

Nem számolhatók el a pénzügyi tranzakciók díjai, a valuta/deviza átváltási díjak, veszteségek és 
egyéb kizárólagosan pénzügyi költségek. 

Csatolandó dokumentumok: 

- Bankszámlakivonat, amely a bankköltség (számlanyitás vagy -vezetés) bank által történő 
levonását igazolja. 

 

6. Egyéb szolgáltatások (Egyéb, a megvalósítás segítő szolgáltatások tevékenységkategória) 

A végrehajtási megállapodásban foglalt kötelességek teljesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások: 

 egyéb fordítási költségek. 

Csatolandó dokumentumok: 

– Szerződések, megrendelések; 

– Árajánlatok, megrendelő. A Kbt. értékhatárát el nem érő beszerzéseknél a Beszerzési 
Útmutató szerint; 

– Számla, vagy egyéb a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat; 
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– Kifizetés bizonylata; 

– Teljesítést igazoló dokumentumok;  

 

II. El nem számolható költségek 

 

Az alábbi költségek nem elszámolhatóak: 

 Visszaigényelhető ÁFA vagy egyéb adók, illetve nem a Kisprojekt Végrehajtót terhelő adók, 

 Az elszámolhatósági időszakon kívül felmerült költségek 

 Banki és pénzügyi műveletek költségei: a kamat-tartozás kiegyenlítése, hiteltúllépés 
költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek, valamint az átutalások tranzakciójának 
költségei, (elszámolható azonban az elkülönített alszámla vagy külön bankszámla 
nyitásának és vezetésének díja), Deviza átváltási jutalékok és veszteségek, 

 Jutalékok és osztalék, profit kifizetése, 

 Üzletrész- és részvényvásárlás, 

 Pénzintézetek által nyújtott pénzügyi garanciák, biztosítékok költségei, 

 Büntetések, pénzügyi bírságok, peres ügyek költségei, 

 Közvetett költségek,Használt eszközökNem a projekthez kapcsolódó beszerzések, 

 A pályázatírás költségei, 

 Ingatlan, föld vásárlása, bérlése, 

 Amortizációs költség, értékcsökkenés, 

 Természetbeni hozzájárulás, 

 A Kisprojekt megvalósításához kapcsolódó projektmenedzsment költségek 

 Jutalom. 

A költségek akkor tekinthetők az elszámolási időszakban felmerült költségeknek, ha a kifizetés, 
kiszámlázás, a beszerzés tárgyának (pl. árubeszerzés, szolgáltatás stb.) leszállítása ezen a 
határidőn belül megtörtént 

 

A támogatás felhasználását igazoló számlákról és alátámasztó bizonylatokról 

 

A csatolandó számlákat és alátámasztó bizonylatokat kérjük, a Számlaösszesítőben megadott 
sorrendnek megfelelően rendezni. A számlaösszesítőről bővebb információt tartalmaz a VIII. sz 
melléklet. 

Számlák és alátámasztó bizonylatok 

A számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (pl. 
bérjegyzék) eredeti példányát kérjük záradékolni az alábbi elemek rávezetésével (ezen adatokat 
tartalmazó matrica használata nem elfogadható): 

o a számla sorszáma (számlaösszesítő alapján); 

o „Svájci Hozzájárulás program keretében támogatás elszámolására benyújtásra került”; 

o a Támogatási szerződés száma; 

o a beszámolás időszak száma; 
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o az elszámolni kívánt összeg (amennyiben nem a számla teljes összege kerül 
elszámolásra) 

Az eredeti záradékolt példányról kérünk másolatot készíteni, és ezt a másolatot szükséges 
hitelesíteni „az eredetivel mindenben megegyező másolat” felirattal vagy bélyegzővel és a 
szervezet hivatalos képviselőjének/meghatalmazottjának (meghatalmazás csatolása) cégszerű 
aláírásával.  

A másolaton minden adat jól olvasható, beazonosítható legyen. 

Minden benyújtásra kerülő dokumentumot cégszerűen hitelesíteni szükséges. 

A számlák és a számlákat helyettesítő bizonylatok akkor számolhatók el a projekt keretében, ha 

o megfelelnek a nemzeti jogszabályok által előírt követelményeknek, különösen a 
Kisprojekt Végrehajtó vonatkozásában:  

o az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek, valamint 

o a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek; 

o megfelelnek a pályázati kiírás pénzügyi előírásainak és feltételeinek: csak a pályázat 
tartalmával összhangban kötött vállalkozói szerződések, megrendelések alapján kiállított 
számlák fogadhatók el, amelyek igazodnak a szerződés mellékletében szereplő 
költségvetéshez; 

o megfelelnek az útmutatók előírásainak;  

o megfelelnek a költségvetésben meghatározott keretösszegnek: a számlák elszámolható 
összege és részösszege nem haladhatja meg a költségvetésben meghatározott 
kereteket; 

o megfelelnek a józan pénzügyi gazdálkodás elveinek, különösen az ár-érték arány, 
valamint a költséghatékonyság elvének, és a számlával igazolt költségek a projekt 
megvalósításához nélkülözhetetlenek;  

o a szakmai teljesítésigazoló a költséget a Projektjelentés részeként szakmailag 
jóváhagyta; 

o A számlán vevőként a Kisprojekt Végrehajtó pontos neve szerepel, vevő címeként a 
Kisprojekt Végrehajtási Megállapodásban a Kisprojekt Végrehajtó által megadott pontos 
cím (kivéve egyes eseteket: pl: külföldi szakértők repülőjegy vásárlása); 

o a számla kiállítója megegyezik a csatolt vállalkozási, kivitelezői, szállítói szerződésben 
feltüntetettel; 

o a számlák kiállítási, teljesítési dátuma, valamint a pénzügyi teljesítés dátuma a 
Támogatási szerződésben meghatározott elszámolhatóság kezdő és végső napja  közé 
esik. 

Devizaszámlák esetében a devizaösszegek átszámítása forintra a számla pénzügyi 
teljesítésének napján az MNB által közétett középárfolyamon történik. A számlák másolatán fel 
kell tüntetni az alkalmazott átváltási árfolyamot és az elszámolni kívánt forintösszeget is. Angol 
nyelvű számlák, ill. dokumentumok kivételével a számlákról és a csatolt dokumentumokról 
fordítást kell mellékelni. 

Előlegszámla az elszámolás részeként csak a hozzá kapcsolódó pénzügyileg rendezett 
végszámlával együtt számolható el. 

Minden eredeti számlát a fentiekben megadott kötelező elemek feltüntetésével záradékolni kell. 

A támogatáshoz kapcsolódóan bizonyos esetekben lehetőség van szállítói finanszírozásra. 
Szállítói finanszírozás, amikor a – harmadik félnek – a Kisprojekt Végrehajtó szállítójának történik 
a támogatás közvetlen kifizetése,  
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o A 4. prioritás területen támogatott projektek esetén, alapvetően szolgáltatási, illetve 
építési tevékenység kapcsán 

o 1-3 prioritás területen építési tevékenység esetén 

A szállítói kifizetésre a Támogatási szerződésben a Kisprojekt végrehajtó külön 
kezdeményezése esetén van lehetőség. Szállítói kifizetés esetén a Kisprojekt 
Végrehajtónak először ki kell egyenlítenie az önrészt, mely kifizetés igazolásának 
benyújtása után igényelheti a támogatás Szállítónak való közvetlen átutalását. Szállítói 
finanszírozásnál szükséges az elszámoláshoz kapcsolódó szerződés, számla, 
teljesítésigazolás, az önerő kifizetési bizonylatának benyújtása. Szállítói finanszírozás 
esetén pénzügyi a támogatási igényt a jelentésektől függetlenül is benyújthat a kisprojekt 
végrehajtó. 

A szállítói alapú finanszírozás kivételével csak kifizetett számlák kerülhetnek be a 
jelentésbe, és a pénzügyi teljesítés dátuma határozza meg, hogy az adott számla melyik 
jelentéstételi időszakba sorolható be. A szállítói finanszírozás esetén az önerő kifizetési 
dátuma dönti le, hogy melyik jelentéstételi időszakba sorolható az adott számla. 

A költségek felmerülését és projekthez való kapcsolódását a számlákhoz mellékelt egyéb 
dokumentumok igazolják, ezért a számlák mellékleteként szerepelniük kell a hozzájuk tartozó 
alátámasztó bizonylatoknak, melyek elsősorban az alábbiak:  

Kifizetést igazoló bizonylatok az alábbiak lehetnek: 

o készpénzben történő kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat és a kivétet alátámasztó 
bankszámlakivonatot; 

o átutalással kiegyenlített számláknál a kapcsolódó bankszámlakivonat. 

A kapcsolódó kivonat azon részét kell csatolni, amely tartalmazza az intézmény számlaazonosító 
adatait, a kivonat sorszámát és dátumát, és az adott tételre vonatkozó terhelési értesítő részt, 
illetve a nyitó és záró egyenleget. Csoportos utalás esetén a GIRO bizonylatok benyújtása is 
szükséges. 

Alapvetően a számla pénzügyi teljesítésének dátuma dönti el, hogy adott számla mely 
beszámolási periódusban számolható el. Amennyiben az átutalás a periódusban megtörtént, de a 
bankszámlakivonat az átutalásról a beszámoló benyújtásáig még nem érkezett be, a költséget az 
adott időszakban el kell számolni és a kifizetést igazoló bizonylatot a beszámoló TKSZ általi 
jóváhagyásáig hiánypótlásként be kell nyújtani.  

Azokban a kivételesen indokolt esetekben, ahol nem a projekt számára elkülönített 
bankszámláról történt a kifizetés (pl. bérek esetében), a legközelebbi beszámolóhoz szükséges 
csatolni azokat a bankszámlakivonatokat, melyek igazolják, hogy a fent említett kifizetések az 
elkülönített számláról visszavezetésre kerültek arra a számlára ahonnan a kifizetés történt. 

Szerződések 

Amennyiben több perióduson keresztül és/vagy több számla kapcsolódik a szerződéshez, kérjük 
a szerződéseket külön lefűzve benyújtani. Amennyiben egy számla tartozik a szerződéshez, 
akkor kérjük a szerződést az adott számla mellékleteként szerepeltetni. A szerződéseket 
elegendő egyszer benyújtani, a későbbi beszámolókban azonban hivatkozni szükséges rájuk és 
a szerződésmódosításokat be kell csatolni. 

A szerződés szövege tartalmazzon egyértelmű utalást a projekthez való kapcsolódás 
tekintetében. 

A támogatási szerződés mellékleteként megjelenő Beszerzési – és Közbeszerzési útmutató 
tartalmazza továbbá a beszerzések dokumentációs kötelezettségét. 

Teljesítésigazolás:  

A számlákkal igazolt költségek jogosultságát tanúsító Kisprojekt Végrehajtó által kiállított és aláírt 
elfogadó nyilatkozat  
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Az igazolást alátámasztó dokumentumok különösen (amennyiben releváns) 

o átadás-átvételi jegyzőkönyv  

o műszaki ellenőri igazolás.  

o szállítólevél,  

o műszaki teljesítést igazoló nyilatkozat,  

o üzembe helyezési okmányok, stb.  

Kis értékű számlák esetén (50.000 forintot meg nem haladó érték esetén) a teljesítésigazolás a 
számlán is szerepelhet. 
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IV. sz. melléklet: Önerő igazolással kapcsolatos információk 

 

A kisprojekt végrehajtónak szükséges önerőt biztosítani a programhoz. Az önerő alatt a kisprojekt 
végrehajtó saját és egyéb, jelen projekt érdekében rendelkezésre bocsátott forrását értjük. 

Az önerő az alábbiakból tevődhet össze: 

 bankszámlapénz 

 bankbetét 

 értékpapír 

 bankhitel 

 a projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés 

Az önerő összegét a kisprojekt végrehajtó köteles a program teljes időtartama alatt a 
támogatásokkal arányos mértékben felhasználni.  

A teljes önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot a pályázattal egyidejűleg szükséges 
benyújtani, a teljes önerő rendelkezésre állását legkésőbb a támogatási szerződés 
megkötéséhez igazolni szükséges.  

Az önerő rendelkezésre állásának igazolási módjai a következők:  

 Bankszámlapénz vagy bankbetét esetében a számlavezető pénzintézet által kiadott 30 
napnál nem régebbi bankkivonat. 

 Bankhitel esetében a hitelintézet hitelígérvénye (nyertes pályázat esetére szóló 
visszavonhatatlan hitelígérvény). 

 Tőkeemelés esetében a cégbíróság bejegyző végzése a tőkeemelésről, valamint a 
jóváíró bank igazolása legkésőbb a támogatási szerződés aláírásának időpontjára. 
Amennyiben a tőkeemelés még nem történt meg, a tulajdonosok szándéknyilatkozata a 
tőkeemelésről, továbbá számlavezető pénzintézet által a tagok számára azonos napon 
kiállított hivatalos igazolás a számla egyenlegéről. 

 Amennyiben a Kisprojekt végrehajtó értékpapírt mutat fel önerőként, szükséges 30 
napnál nem régebbi banki igazolást kérnie az értékpapír (adott napra vonatkozó) 
visszavásárlási értékéről. 

A Támogatásközvetítő Szervezetnek jogában áll a támogatás megfizetését már a köztes 
kifizetések során visszatartani olyan arányban, amely a Támogatási szerződésben meghatározott 
támogatás és önerő arány helyreállítását eredményezi. Nem teljesített önerő esetén a támogatás 
elszámolható végső összegét a Támogatásközvetítő Szervezet az önerő teljesítettségének 
arányában csökkenti, és az így meghatározott összeg tekintendő a támogatásként jogosultan 
elszámolható összegnek. 
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VI. sz. melléklet: A pályázat céljaihoz kapcsolódó preferált ágazatok részletes 
meghatározása  

 

1. Az első célterülethez, az infokommunikációs technológiákhoz, kreatív iparágakhoz 

kapcsolódó ágazatok. 

 

Infokommunikációs technológiák Kreatív iparágak 

 alkalmazás-fejlesztések 

 szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés 

 rendszer- és folyamatfejlesztések, 
rendszerintegrációk 

 távközlési és IT szolgáltatások, 
mobiltechnológiák 

 IKT tanácsadás 

 IKT alapinfrastruktúra 

 

 Multimédiás tartalomfejlesztések és 
alkalmazások 

 elektronikus és nyomtatott sajtó, reklám- 
és hirdetési ipar, könyvkiadás, 

 nyomdaipar 

 építészet 

 előadó-művészet, zene, film és videó, 
képzőművészet, művészeti piac 

 iparművészet, formatervezés és 
divattervezés, kézművesség 

Info-kommunikációs technológiák 
használatán alapuló tevékenységek 

 

 Adatrögzítés, feldolgozás 

 digitalizálás 

 

 

2. A második célterülethez, a műanyagipari feldolgozó és vegyipari ágazathoz kapcsolódó 

preferált ágazati tevékenységek köre a TEAOR 2008 lista alapján  

 

Vegyi alapanyag gyártása Műanyag termék gyártása 

2011 Ipari gáz gyártása 

2012 Színezék, pigment gyártása 

2013 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása 

2014 Szerves vegyi alapanyag gyártása 

2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 

2016 Műanyag-alapanyag gyártása 

2017 Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 

2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil 
gyártása 

2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 

2223 Műanyag építőanyag gyártása 

2229 Egyéb műanyag termék gyártása 

Anyagvizsgálat  

7120 - Műszaki vizsgálat, elemzés  
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VII. sz. melléklet: SH/1/1 Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtő fejlesztése 

 

Kivonat az elfogadott program koncepcióból 

 

Az elfogadott program átfogó célja: 

„Közép és hosszú távú munkahelyteremtés keretfeltételeinek megteremtése a 
kistérségben”  

A fenti átfogó cél elérése érdekében három stratégiai célt fogalmaztunk meg: 

1. A Kazincbarcikai kistérség imázsának javítása 

2. A kistérség turisztikai szolgáltatás és vonzerő kínálatának növelése 

3. Munkahelyteremtés ösztönzése az üzleti környezet fejlesztésével 

 

A fenti célok elérése érdekében az elfogadott program alapján az alábbi fejlesztések/programok 
valósulhatnak meg 

1. Üzleti és Inkubációs Park kialakítása a térségben letelepülő elsősorban üzleti 
szolgáltatást nyújtó, illetve kezdő, kreatív vállalkozások számára (Főprojekt – 
Kazincbarcika volt Ádám Jenő Központi Általános Iskola inkubátorházzá történő 
fejlesztése) 

2. „Pályázati alap a tartós munkahelyteremtésért” (pl. a program céljaihoz kapcsolódóan a 
nyílt pályázati felhívás alapján a kistérségben tartósan munkahelyet teremető 
vállalkozások beruházási, képzési programjainak támogatása.) 

3. Turisztikai vonzerőfejlesztés keretében három projekt megvalósítása 

 Kiállító-, konferencia és tehetséggondozó központ a Radvánszky-kastélyban, 
Sajókazán  

 Rudabányai előember lelőhely turisztikai fejlesztése 

 Damasa-tanösvény kiépítése, felszerelése (Bánhorváti) 

4. Kistérségi promóció, imázs javítás a helyi erőforrások bevonásával és fejlesztésével 

 Turisztikai célú kulturális programok, szolgáltatások (pl. kiállítások) kialakítása 

 Kommunikáció és PR tevékenységek 

A fenti projekteket lehetőség szerint egymással összehangoltan kell megvalósítani. 
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VIII. sz. melléklet: A jelentéstétellel és kifizetésekkel kapcsolatos tájékoztatás 

 

Jelentéstétel 

 

A Pályázati Alap kedvezményezettje köteles a TKSZ-t tájékoztatni a projekt megvalósulásáról. 
Ennek érdekében köteles a TKSZ által meghatározott formátumban közbenső projekt 
előrehaladási és projektzáró jelentést készíteni. A kisprojekt végrehajtók 180 napon túli 
megvalósulás esetén - közbenső (projekt-előrehaladási) és záró jelentések elkészítését vállalják 
a támogatási szerződésben, míg 180 napon belüli megvalósulás esetén csak projektzáró jelentés 
készítése szükséges. A jelentések száma és időzítése a támogatási szerződésben kerül 
meghatározásra, formai követelményei a támogatási szerződés mellékletét képezik. Minden 
projekt-kedvezményezett köteles legalább zárójelentés elkészítésére. A kifizetési kérelmek a 
jelentésekhez kapcsolódnak.  

A jelentésekhez szükséges formanyomtatványok a Támogatási Szerződéskötés után átadásra 
kerülnek a Kisprojekt Végrehajtónak, illetve letölthetők a Támogatásközvetítő Szervezet 
honlapjáról (www.kazincbarcika.hu). 

Közbenső kifizetési kérelemhez minden esetben csatolandó projekt-előrehaladási jelentés. 

A Projekt-előrehaladási jelentés időszaka nem haladhatja meg a 180 napot és a projekt-
előrehaladási jelentések számát és idejét a tervezett kifizetési kérelmek ütemezése alapján kell 
meghatározni a Támogatás szerződéshez kapcsolódóan. A projekt-előrehaladási jelentésnek van 
szakmai és pénzügyi része.. A projekt-előrehaladási jelentés tartalmazza a beszámolót 

o az egyes tevékenységek teljesüléséről, különös tekintettel az indikátorok alakulására, 

o illetve a nyilvánossággal kapcsolatos feladatokról.  

A projektjelentéshez mellékletként csatolni kell a megvalósítással összefüggő, azt alátámasztó 
dokumentációt (minden a nyilvánossággal kapcsolatos dokumentáció, tájékoztató tábla, poszter, 
sajtóközlemény, kiadvány, szórólap, weblap, egyéb eredmények és tevékenység dokumentációja 
stb.). 

. 

A projekt-előrehaladási jelentésekhez kapcsolódik továbbá kifizetési kérelem, illetve számla-és 
költségösszesítő az adott időszakban felmerült költségekről és a beszerzésekről és 
szerződésekről készült táblázat. A kifizetési kérelemnek összhangban kell lennie a jelentés 
részeként beadott számla- és költségösszesítővel, amely az adott beszámolási időszakban 
felmerült minden pénzügyi információt tartalmaz. A kifizetési kérelemben szereplő 
forintösszegnek meg kell egyeznie az időközi projektjelentéssel együtt benyújtott számla- és 
költségösszesítő alapján elszámolt költségek Svájci Hozzájárulásra jutó (a 
támogatásintenzitással arányos) részével. A kifizetési kérelmet a Támogatási szerződésnek 
megfelelően kell aláírni. A kifizetésekhez a számla- és költségösszesítő mellékleteként további a 
költségek igazolására szolgáló dokumentumok benyújtása szükséges, amit jelen melléklet 
Kifizetések fejezete tartalmaz. 

A kifizetési kérelemben a Támogatásközvetítő Szervezet felé jelezni kell, hogy a Kisprojekt 
végrehajtó által kiállított kifizetési igényben az igényelt támogatás kifizetését a Kisprojekt 
végrehajtó szállítójának, vagy közvetlenül a Kisprojekt végrehajtó részére teljesíti. A szállítónak 
történő közvetlen kifizetés a Támogatási szerződésben rögzítettek szerint történhet. 

A Projekt-előrehaladási jelentés benyújtásának határideje legkésőbb a végrehajtási ütemezés 
szerinti beszámolási időszakot követő 30. nap 

A Projektzáró jelentésben a Kisprojekt végrehajtónak összefoglalást kell adni a projekt teljes 
megvalósítási időszakában végzett projekt-tevékenységekről, a horizontális témákról és a 
tervezett költségvetéshez képest felhasznált támogatás és önerő összegéről. A Projektzáró 
jelentés tartalmazza:  
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o a Támogatási szerződésben foglalt célokhoz mért ténylegesen elért eredmény és 
kibocsátás (output) jellegű indikátorokat, 

o a pályázati felhívásban rögzített, kapcsolódó horizontális elvek teljesülését, 

o az eredmények fenntarthatóságának elemzését, 

o a végrehajtás során szerzett és a jövőben hasznosítható tapasztalatokat, 

o a projekt után követésére és folytatására vonatkozó javaslatokat. 

A projekt zárójelentés részeként be kell nyújtani a végső kifizetési kérelmet az 5 %-os 
visszatartási összegről, kivéve, ha összesen 1 db kifizetési kérelem kerül benyújtásra a 
projektmegvalósítás teljes időszakában. 

A ténylegesen teljesített kibocsátás jellegű indikátor (output) értékek célértékektől való jelentős (a 
célérték 85%-ot el nem érő) elmaradása a támogatás részleges visszafizetésének 
kötelezettségét vonja maga után. Az ezzel kapcsolatos döntést a Pályázati Alap irányításának 
felelőse a Közreműködő Szervezettel egyeztetve, a PIB véleményét is kikérve hozza meg.  

A projektzáró jelentés benyújtásának határideje a projekttevékenység befejezését követő 30. 
napon belül. 

Amennyiben kisprojekt végrehajtó csak projektzáró jelentés benyújtására kötelezett, (mert a 
megvalósulás időtartama 180 napon belüli és a TSZ szerint csak egy jelentést kell készítenie), a 
jelentés tartalmazza egyben a projekt előrehaladási jelentésben elvárt információkat is. 

A projekt-előrehaladási jelentést és zárójelentést elektronikusan és papír alapon is be kell 
nyújtani. 

A beszámolók a projekt időszaka alatt utólagosan kerülnek ellenőrzésre, ezért a Kisprojekt 
végrehajtót anyagi felelősség terheli a felhasznált eszközöknek a szerződéses és a jogszabályi 
előírások szerinti felhasználásában! 

A benyújtott projekt-előrehaladási és zárójelentéseket a Támogatásközvetítő Szervezet fogadja el 
és összesíti a megbízott projektmenedzsment erőforrást nyújtó szervezet véleménye alapján. A 
jelentéseket a Támogatásközvetítő Szervezet a benyújtását követ 20 napon belül fogadja el. A 
jelentések hiányossága, vagy tartalmának tisztázása érdekében a Támogatásközvetítő Szervezet 
egy alkalommal a hiánypótlás kézhezvételét követő 15 napos határidővel hiánypótlásra ad 
lehetőséget a Kisprojekt végrehajtónak. A hiánypótlás benyújtását követően a jelentések 
jóváhagyási határideje újraindul. A jelentés elfogadásáról a TKSZ értesíti a Kisprojekt 
Végrehajtót, és egyben felszólítja a köztartozás mentesség vonatkozásában az igazolás 
megküldésére. 

A Támogatásközvetítő Szervezet a megbízott projektmenedzsment erőforrás bevonásával 
helyszíni projekt-monitoring értekezletet is kezdeményezhet, a kedvezményezett bevonásával. A 
projekt-monitoring értekezlet eredményei alapján – amennyiben ez indokolt – a 
Támogatásközvetítő Szervezet rendkívüli ellenőrzés és szabálytalansági eljárás lefolytatását is 
kezdeményezheti.  

A Pályázati Alap eredményeiről a nyilvánosság számára tájékoztató jelentést készít 
Támogatásközvetítő Szervezet a megbízott projektmenedzsment erőforrást nyújtó szervezet 
bevonásával. 

 

Kifizetések 

 

A kifizetéseket – jóváhagyott jelentések, szabályszerűen kiállított, alátámasztott és teljes kifizetési 
kérelmek alapján a Gazdálkodási Osztály teljesíti a támogatási szerződésben meghatározott és e 
célra megnyitott elkülönített bankszámlára. Alapesetben csak pénzügyileg teljesített számlák 
kifizetésére igényelhető támogatás. 

Ettől eltérő kifizetési módra is van lehetőség az alábbi esetekben: 
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o Szállítói finanszírozás, amikor a – harmadik félnek – a Kisprojekt Végrehajtó szállítójának 
történik a támogatás közvetlen kifizetése. 

A szállítói kifizetésre a Támogatási szerződésben a Kisprojekt végrehajtó külön 
kezdeményezése esetén van lehetőség. Szállítói kifizetés esetén a Kisprojekt 
Végrehajtónak először ki kell egyenlítenie az önrészt, mely kifizetés igazolásának 
benyújtása után igényelheti a támogatás Szállítónak való közvetlen átutalását. Ez 
esetben a kifizetési kérelmet előrehaladási jelentés nélkül is be lehet nyújtani. 

o Előleg kifizetésére is sor kerülhet amennyiben ezen igényét Kisprojekt végrehajtó a 
Projekt adatlapon megjelölte, és az a Támogatási szerződésben rögzítésre került. Jelen 
pályázati kiírás keretében legfeljebb 25 % előleg igényelhető.  

A közbenső kifizetések számát, azok ütemezését és feltételeit a támogatási szerződés rögzíti, a 
projekt sajátosságaihoz (mérete, jellege) igazodva. A támogatás utolsó 5%-a a projekt 
zárójelentésének befogadását követően kerül kifizetésre. Minden kifizetés esetén tételesen 
ellenőrzésre kerülnek a megküldött, a költségeket alátámasztó bizonylatok és dokumentumok.  

A Kisprojekt végrehajtó részére történő kifizetés elszámolásához szükséges dokumentumok. 

Előleg kifizetése esetén: 

o A Kisprojekt végrehajtó által benyújtott kifizetési kérelem, melynek kötelező tartalmi 
elemei: 

 A kifizetési kérelem benyújtásának dátuma; 

 Utalás a finanszírozás forrására és a szerződés referenciaszámára; 

 A Kisprojekt végrehajtóneve és címe; 

 A kifizetési igény száma (pl.: előlegigénylés, 1. közbenső kifizetés, végső 
kifizetés); 

 Az igényelt/jóváhagyott összeg; 

 A bankszámlaszám, melyre a támogatási összeg kifizetése történik; 

 Aláírás 

o Kisprojekt végrehajtó által benyújtott igazolás a köztartozás-mentességről (NAV 
igazolás), 

o A Kisprojekt végrehajtó teljes önerejének igazolása: eredeti bankkivonat. 

 Az előleg kifizetése attól számított 15 napon belül esedékes, hogy a Támogatásközvetítő 
Szervezet a kapcsolódó kifizetési kérelmet jóváhagyta és a Kisprojekt Végrehajtó kifizetési 
igénye és igazolása a köztartozás-mentességről a Támogatásközvetítő Szervezethez 
megérkezett. 

A Kisprojekt végrehajtót anyagi felelősség terheli az előzetesen lehívott összegek elszámolása 
tekintetében. 

Közbenső kifizetés összhangban az előrehaladási jelentéssel: 

o A kifizetési kérelem időszakához kapcsolódó előrehaladási jelentés. 

o A Kisprojekt végrehajtó által benyújtott közbenső kifizetési kérelem, melynek kötelező 
tartalmi elemei: 

 A kifizetési kérelem benyújtásának dátuma; 

 Utalás a finanszírozás forrására és a szerződés referenciaszámára; 

 A Kisprojekt végrehajtó neve és címe; 

 A kifizetési igény száma (pl.: előlegigénylés, 1. közbenső kifizetés, végső 
kifizetés); 
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 A kifizetés alapjául szolgáló beszámolási időszak; 

 Az igényelt/jóváhagyott összeg; 

 A bankszámlaszám, melyre a támogatási összeg kifizetése történik; 

 Aláírás. 

o A kifizetési kérelmen szereplő összeg alátámasztására szolgáló Számlaösszesítő és 
Költségösszesítő 

Előleg kifizetés esetén a közbenső kifizetésekből az előleg részben vagy egészben 
visszatartásra kerül, amennyiben az adott kifizetést követően fennmaradó támogatás az 
előleg és a visszatartás összege alá csökken. 

Az összesítő táblák adatait a Kisprojekt Végrehajtónak a számviteli nyilvántartásában 
megtalálható, számviteli és adótörvényeknek megfelelő alátámasztó dokumentáció 
alapján kell összeállítania. A Kisprojekt Végrehajtó helyszíni ellenőrzés alkalmával köteles 
az alátámasztó dokumentáció megtekinthetőségéről gondoskodni. Számlaösszesítőként 
az előre megadott formátumot kell alkalmazni. A Számlaösszesítő tartalmazza az adott 
beszámolási periódusban pénzügyileg teljesített számlák vagy egyéb, a gazdasági 
eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok, valamint a költség felmerülésének 
jogosságát alátámasztó bizonylatok összesítését havi lebontásban, tevékenységek és 
költségsorok szerint. 

A Számlaösszesítőben a számlák vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen 
dokumentáló bizonylatok, valamint a költség felmerülésének jogosságát alátámasztó 
bizonylatok sorszámozása az egyes tevékenységek és az egyes beszámolók között is 
folyamatos legyen, mely sorszámokat kérjük rávezetni a számlák vagy egyéb, a 
gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok, valamint a költség 
felmerülésének jogosságát alátámasztó bizonylatok másolataira is. A pénzügyi 
jelentésben szereplő összetartozó dokumentumokat kérjük együtt kezelni (pl.: 
Számlaösszesítőn az 1. sorszámú számlához vagy egyéb, a gazdasági eseményt 
hitelesen dokumentáló bizonylathoz tartozó, a költség felmerülésének jogosságát 
alátámasztó dokumentumokat kérjük 1/a, 1/b, stb. jelölni).  

A Számlaösszesítőt forintban kell feltölteni.  

A Számlaösszesítőben az elszámolható költséget meg kell bontani támogatás és önerő 
részekre. 

o A Költségek igazolására szolgáló dokumentumok cégszerű aláírással hitelesített 
másolata (számla, szerződés, teljesítésigazolás, kifizetési bizonylat, stb részleteiben lásd 
a III. sz. mellékletben) 

o Kisprojekt végrehajtó által benyújtott igazolás a köztartozás-mentességről (NAV igazolás) 
a kifizetési igényélés Támogatásközvetítő Szervezet általi elfogadását követően, 

A közbenső kifizetés attól számított 15 napon belül esedékes, hogy a Támogatásközvetítő 
Szervezet az időközi projektjelentést és a kapcsolódó kifizetési kérelmet jóváhagyta és a 
Kisprojekt Végrehajtó kifizetési igénye és igazolása a köztartozás-mentességről a 
Támogatásközvetítő Szervezethez megérkezett. 

Az utolsó időközi kifizetési kérelem esetében a kifizetésre a Támogatási szerződésben 
meghatározott összeg (projekt támogatás 5%-a) visszatartásával - kerül sor A visszatartott 
összeg kifizetésére a projektzáró jelentés elfogadását követően kerül sor. 

A kifizetési kérelmek ellenőrzését a Támogatásközvetítő Szervezet az időközi 
projektjelentésekkel összhangban végzi el. 

A projekt utófinanszírozáson alapul, tehát a TKSZ a jelentésekhez csatolt kiadások ellenértékét 
téríti meg, mégpedig a támogatásintenzitás Támogatási szerződésben meghatározott 
mértékének megfelelően. 



    

 

 46 

Projektzáró kifizetés és projektzáró jelentés 

o Projektzáró jelentés  

o Kifizetési kérelem 

 A kifizetési kérelem benyújtásának dátuma; 

 Utalás a finanszírozás forrására és a szerződés referenciaszámára; 

 A Kisprojekt végrehajtó neve és címe; 

 A kifizetési igény száma (pl.: előlegigénylés, 1. közbenső kifizetés, végső 
kifizetés); 

 A kifizetés alapjául szolgáló beszámolási időszak; 

 Az igényelt/jóváhagyott összeg; 

 A bankszámlaszám, melyre a támogatási összeg kifizetése történik; 

 Aláírás. 

o Kisprojekt végrehajtó által benyújtott igazolás a köztartozás-mentességről (NAV igazolás) 
a kifizetési igényélés Támogatásközvetítő Szervezet általi elfogadását követően, 

 

A projektzáró kifizetés projektzáró jelentés elfogadásával történik. 

Amennyiben a projektzáró-jelentésben az 5 %-os visszatartáson túlmenően további kifizetési 
igény merül fel (180 napon belül megvalósuló projektek esetén), akkor annak további 
dokumentációs igénye van, az időközi kifizetéseknek megfelelően.  

 

A projektzáró kifizetés attól számított 15 napon belül esedékes, hogy a Támogatásközvetítő 
Szervezet a projektzáró jelentést és a kapcsolódó kifizetési kérelmet jóváhagyta és a Kisprojekt 
Végrehajtó kifizetési igénye és igazolása a köztartozás-mentességről a Támogatásközvetítő 
Szervezethez megérkezett. 

Szabálytalanság vagy visszaélés gyanúja esetén a Támogatásközvetítő Szervezet – saját vagy 
külső ellenőrzési kapacitások igénybevételével – rendkívüli helyszíni ellenőrzést végezhet, illetve 
kezdeményezhet. 
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IX. sz. melléklet: Támogatási szerződés módosítása 

 

1. Általános szabályok a Támogatási szerződésmódosításával kapcsolatban 

A támogatás intenzitása nem növelhető.  

A projekt és a Támogatási szerződés nem módosítható oly módon, hogy a módosítás 
eredményeképpen a támogatás eredeti odaítélése vitathatóvá váljon, illetve a Kisprojekt 
végrehajtók egyenlő elbírálásának elve sérüljön. 

Szerződésmódosítást csak az alábbi eljárások betartásával lehet végezni. Amennyiben nem a 
megfelelő eljárást használják, a módosítás elutasításra kerül. 

A Támogatási szerződés mindennemű módosítása kizárólag hivatalos levél útján, írásban, a 
szerződést eredetileg aláírók (vagy azok jogutódainak) egyetértésével történhet. 

A módosítás okai a következők lehetnek: 

o a projekt célkitűzései vagy eredményei változnak 

o a tevékenységek között költségátcsoportosítás történik 

o az egy tevékenységen belüli költségsorok közötti átcsoportosítás történik 

o a projekt kezdetének, befejezésének időpontja vagy az ütemterv változik 

o a Megállapodás valamely melléklete változik 

o az elkülönített bankszámla adatai változnak (pl. változik a számlavezető bank) 

o adminisztratív változások esetében (kapcsolattartás adatai, cím, székhely, 
projektmenedzser változása) 

o új bankszámla nyitása. 

A módosítás típusai: 

o A Támogatási szerződés előzetes jóváhagyást igénylő módosítása 

o A Támogatási szerződés előzetes jóváhagyást nem igénylő módosítása 

o  Írásbeli értesítés – kizárólag adminisztratív adatok változása esetén 

 

2. A Támogatási szerződés előzetes jóváhagyást igénylő módosítása 

Esetei:  

o a projekt célkitűzései vagy eredményei változnak 

o a támogatható tevékenységek és a költségek kategóriái között költségátcsoportosítás 
kumulatív összege meghaladja az adott kategóriára tervezett összeg15%-át 

o az egy tevékenységen belüli költségsorok közötti átcsoportosítás meghaladja a 
tevékenységre tervezett költségvetésének 15%-át 

o a projekt kezdetének, befejezésének időpontja vagy az ütemterv változik 

o a Támogatási szerződés valamely melléklete változik 

o az elkülönített bankszámla adatai változnak (pl. változik a számlavezető bank) 

 

Lépései: 

o A Kisprojekt végrehajtó a módosítás okait, körülményeit tartalmazó, a Támogatási 
szerződésmódosításának előzetes jóváhagyására irányuló írásbeli kérelmet juttat a 
TKSZ-hez.  
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Beküldendő dokumentumok: 

o a Kisprojekt végrehajtó magyar nyelvű írásbeli kérelme a módosításról és a módosítás 
szükségességének az indoklásáról.  

Formátuma: 

o A kérelmet 1 példányban kell postán, valamint elektronikusan (e-mailen) is benyújtani a 
Támogatásközvetítő Szervezethez. 

Határidők: 

o Az előzetes elbírálást igénylő módosítás iránti kérelmet a módosítás tervezett életbe 
lépése előtt 30 nappal kell benyújtani a Támogatásközvetítő Szervezethez  

Visszamenőleges hatállyal a szakasz alá tartozó semmiféle változtatás nem hagyható jóvá, és az 
esetleges változtatások csak Támogatási szerződés módosításának aláírása után lépnek életbe. 

A támogatási szerződések módosítására irányuló igényt a szerződésmódosítással együtt 
írásban, legalább 20 munkanappal a tervezett módosítások érvénybe léptetése előtt meg kell 
küldeni a KSZ részére jóváhagyásra. A jóváhagyásra megküldendő támogatási szerződés 
módosításához alátámasztó indoklás csatolása szükséges. Mielőtt a KSZ-nek megküldésre került 
a támogatás módosítására vonatkozó igénye a TKSZ-nek a benyújtást követően 5 munkanapon 
belül van lehetősége véleményezni a javaslatot. A KSZ a kérelmet 10 munkanapon belül 
ellenőrzi, és amennyiben annak tartalma nem ellentétes az útmutatóban foglaltakkal, jóváhagyja 
a szerződésmódosítást.  

Csak a KSZ jóváhagyása után kerülhet sor a támogatási szerződések módosításának az 
aláírására a KSZ jóváhagyását követő 10 munkanapon belül!  

 

3. A Támogatási szerződés utólagos jóváhagyást igénylő módosítása 

Esetei:  

o a támogatható tevékenységek és a költségek kategóriái között költségátcsoportosítás 
kumulatív összege nem haladja meg az adott kategóriára tervezett összeg a 15%-ot  

o az egy tevékenységen belül a költségsorok közti átcsoportosítás nem haladja meg az 
adott tevékenység költségvetésének 15%-át.  

A Kisprojekt végrehajtó az időközi jelentés benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a TKSZ-t a 
módosításról.  

Csak a KSZ jóváhagyása után kerülhet sor a támogatási szerződések módosításának az 
aláírására a KSZ jóváhagyását követő 10 munkanapon belül!  

 

4. Írásbeli értesítés 

Esetei:  

o adminisztratív változások esetében (kapcsolattartás adatai, cím, székhely, 
projektmenedzser változása) 

o új bankszámla nyitása 

Lépései: 

o A Kisprojekt végrehajtó írásban tájékoztatja a Támogatásközvetítő Szervezetet az 
adminisztratív változásokról. 

Formátuma: 

Az értesítő levélben fel kell tüntetni a módosuló adatokat és annak rövid indoklását. 
Formanyomtatvány nincs. Bankszámlával kapcsolatos módosítás esetén a Támogatási 
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szerződés vonatkozó mellékletét is módosítani szükséges és az írásbeli értesítéssel 
együtt meg kell küldeni. 

Határidők:  

A TKSZ írásbeli tájékoztatásának legkésőbb a változást követő 5 munkanapon belül meg 
kell történnie. 

A TKSZ mérlegeli, hogy fontosnak tartja-e az SZPI részéről a szerződésmódosítás iránti kérelem 
jóváhagyását. A támogatási szerződés módosítására annak a TKSZ által történő jóváhagyását 
követő 10 munkanapon belül kerül sor.  
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XIII. sz. melléklet: Kazincbarcikai kistérség települései 

 

Alsószuha Alsótelekes Bánhorváti Berente Dédestapolcsány 

Dövény Felsőkelecsény Felsőnyárád Felsőtelekes Imola 

Izsófalva Jákfalva Kánó Kazincbarcika Kurityán 

Mályinka Múcsony Nagybarca Ormosbánya Ragály 

Rudabánya Rudolftelep Sajógalgóc Sajóivánka Sajókaza 

Szuhafő Szuhakálló Tardona Trizs Vadna 

Zádorfalva Zubogy       

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Als%C3%B3szuha
http://hu.wikipedia.org/wiki/Als%C3%B3telekes
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1nhorv%C3%A1ti
http://hu.wikipedia.org/wiki/Berente
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9destapolcs%C3%A1ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6v%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91kelecs%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91ny%C3%A1r%C3%A1d
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fels%C5%91telekes
http://hu.wikipedia.org/wiki/Imola_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izs%C3%B3falva
http://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1kfalva
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1n%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kazincbarcika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kurity%C3%A1n
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lyinka
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAcsony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagybarca
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ormosb%C3%A1nya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rag%C3%A1ly_%28telep%C3%BCl%C3%A9s%29
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rudab%C3%A1nya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rudolftelep
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3galg%C3%B3c
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3iv%C3%A1nka
http://hu.wikipedia.org/wiki/Saj%C3%B3kaza
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szuhaf%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szuhak%C3%A1ll%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tardona
http://hu.wikipedia.org/wiki/Trizs
http://hu.wikipedia.org/wiki/Vadna
http://hu.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1dorfalva
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zubogy

