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1. Az

Az Álta
meghir
minden

Az Álta
Általán
Korm. r

Az ÁÚ
támoga
a TOP 
javasol
benyújt

Az ÁÚH
és ann
lehetsé
eltérne
Felhívá

 

Felhívju
hatóság
kövessé
beadás 
esetén 
állították
kérelem

Az ÁÚ
alkalma
időszak
rendjérő
az irány

 

z	Útmutat

alános Útm
rdetésre ke
n támogatá

alános Útm
os Útmuta
rend. felha

HF jelen v
atási kérele
CLLD illet
t helyi tá
tandó támo

HF-ban fog
nak konkr
éges.  Ame
k az ÁÚ

ásban szab

uk a tisztelt
g, illetve a
ék figyelem
előtt ellenő
a támogatá
k össze, m

m elutasításr

HF-ban, a
azott fogalm
kban az eg
ől szóló 272
yadóak. 

tó	célja,	h

mutató a T
erülő TOP C
ást igénylőr

mutató a T
ató a Felh
sználásáva

verziója a 
em adatlap
tékes helyi
mogatási 
ogatási kér

glaltaktól v
rét pontjá
nnyiben a 

ÚHF-ban m
bályozottak

t támogatás
a Minisztere
mel az illeté

őrizzék, hog
ási kérelme

mert az ettől
ra kerülhet.

a helyi fel
mak haszná
gyes európ
2/2014. (XI.

 

hatálya	

TOP CLLD 
CLLD helyi
re vonatko

TOP CLLD 
ívásokhoz 
al készült.

helyi felh
pal együtt 
 akciócsop
kérelmek 

relem beny

való eltérés
ára történő

helyi felh
megfogalm
k az irányad

st igénylők 
elnökség a
ékes helyi a
gy a helyi tá
et a fent n
l való (akár

lhívásban, 
álata és ért
ai uniós a
5.) Korm. r

helyi felhí
i felhívások
zó általáno

helyi felh
z (ÁÚF) 7. 

hívások el
tartalmazz
portja (a to
esetén az

yújtásához 

s kizárólag
ő hivatko

hívásban fo
mazott álta
dók. 

figyelmét, 
a változtatá
akciócsopo
ámogatási k
evezett ho
r formai, ak

illetve a 
telmezése 
lapokból sz
rendelet (to

ívásokhoz 
k tekinteté
os feltétele

ívásokhoz 
verziója (

lválaszthat
za a helyi tá
ovábbiakba
z irányító 
szükséges

g a helyi fe
zással ell
oglaltak va
alános elő

hogy az Á
ás jogát fe
rt honlapján

kérelmet, ille
nlapon sze
kár tartalmi

kapcsolód
tekintetébe
zármazó tá

ovábbiakban

dokument
ben tájéko
kről. 

(a tovább
2017.07.28

tatlan rész
ámogatási 
an HACS) 
hatóságho

s összes fe

lhívás jele
látott rend
alamely fej
őírásoktól, 

ÁÚHF tekint
enntartja, e
n megjelenő
etve a HAC
ereplő ÁÚH
) eltérés es

ó egyéb 
n a 2014-2

ámogatások
n a Rendele

tum célja, 
oztatást nyú

biakban ÁÚ
8.) és a 27

ze, amely 
kérelem, v
által támo

oz elektro
eltételt. 

en dokume
delkezése 
jezet tekin
 akkor a

tetében az 
ezért kérjü
ő közlemén

CS pozitív e
HF-nek meg
setén a tám

dokumentu
2020 progr
k felhaszná
et) 3.§-ban 

hogy a 
újtson a 

ÚHF) az 
72/2014. 

a helyi 
valamint 
ogatásra 
nikusan 

ntumra, 
esetén 

ntetében 
a Helyi 

irányító 
k, hogy 
yeket! A 
lbírálása 

gfelelően 
mogatási 

umokban 
amozási 

álásának 
foglaltak 
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2. Kiz

Nem íté

1. 
f

2. 

C

3. 
a

4. 

5. 
l

6. 

7. 

8. a
 

               
1 Magyar

támoga

záró	oko

élhető meg

ha az állam
foglaltak sz

köztulajdon
köztulajdon
CXXII. törvé

ha olyan jo
amely az Á

ha a támog

ha harmadi
létrejött pro

ha a támo
megtéveszt

ha jogerős 
megszüntet

aki nem fele

                      
rországi beruh
atást igénylő sz

ok	listája	

g támogatás

mháztartásr
zerint nem fe

nban álló g
nban álló ga
ényben fog

ogi személ
Áht. 1. § 4.) p

atási rends

ik személy 
ojekt céljána

ogatási dö
tő adatot sz

végzéssel 
tésére irány

el meg a he
 

                       
házások ösztön
zervezet átlátha

s a támoga

ról szóló 20
elel meg a r

azdasági tá
azdasági tár
lalt közzété

y vagy jog
pontja szeri

szerből való 

irányában o
ak megvalós

ntés tartalm
zolgáltatott v

elrendelt fe
yuló, jogsza

elyi felhívás

nzéséhez kapc
tó szervezetnek

atást igény

011. évi CX
rendezett m

ársaság es
rsaságok ta

ételi köteleze

gi személyis
int nem átlá

 kizárás hat

olyan kötele
sulását meg

mát érdem
vagy ilyen n

elszámolás
abályban me

ra vonatkoz

csolódóan közv
k minősítéséről 

ylőnek, 

XCV. törvé
munkaügyi k

setén, ha a
akarékosabb
ettségének 

séggel nem
átható szerv

tálya alatt á

ezettsége á
ghiúsíthatja

mben befoly
nyilatkozato

si, csőd-, vé
eghatározo

zó állami tá

vetlenül nyújtot
a Kormány egy

nyben (a t
kapcsolatok

z Áht.-ban 
b működésé
nem tett ele

m rendelkez
vezet,1 

áll, 

áll fenn, am
,  

yásoló való
ot tett,  

égelszámolá
tt - eljárás a

mogatási sz

tt fejlesztési c
edi határozatba

továbbiakba
k követelmé

foglaltak s
éről szóló 2
eget, 

ző más sz

mely a támo

ótlan, ham
 

ási vagy eg
alatt áll, 

zabályokna

célú támogatás
an dönt. 

an: Áht.) 
nyének, 

szerint a 
2009. évi 

zervezet, 

gatással 

mis vagy 

gyéb - a 

ak. 

s esetén a 
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3. A	t

3.1	A	h
helyi	k

A helyi 

A helyi 
adatlapo
illetékes
elismerv
szolgált
igénybe
adatho
aláíráso
aláírt ny
helyi fel
mérték
kérelem

A helyi
támoga
támoga

A helyi 

A beny
történik
nemzet
kérelme

Szakasz
pontja 
határna
kérelme

               
2A postai s
postai szo
postai küld
legkésőbb 
követő ötö
teljesít: 

a) n
b) u
c) t
d) é
e) k
f) a

3A Posta tv
órán belül 
hogy a po
személyes
címzettjén
intézkedés

támogatá

helyi	támo
kiválasztá

támogatás

támogatás
on kell elk
s TOP CL
vény ellen
tatás2/futárp
evételével. 
rdozón (do
okkal ellát
yilatkozatok
lhívásban m
ben azono

m teljes doku

i támogatá
tást igénylő
tást igénylő

támogatás

újtott helyi 
. Kivételt 
közi együtt

ek, amelyek

zos elbírálá
szerint leg

apját követő
ek jogosults

                      
szolgáltatásokró
lgáltatás: az az

deményt belföld
a felvételt köve

ödik munkanapo

nyomon követh
utánvétel; 
tértivevény; 
értéknyilvánítás
kizárólag a küld
a küldeményne
v. 2. § 15. pontj
teljesítendő - 

ostai küldemén
s felügyelete ala
ek vagy címén

seket. 

ási	kérelm

ogatási	ké
ás		

si kérelem 

si kérelmet 
készíteni és
LLD helyi 
nében, vag
posta-szolgá

A támoga
oc, xls, pdf
tott dokum
k) 1 eredeti
megadott cí
osnak kell le
umentációjá

ási kérelem
ő által a he
őnek. 

si kérelem 

támogatás
képeznek 
tműködések

k elbírálása 

ás esetén 
gkésőbb a 
ő 10 napon 
sági ellenőrz

                       
ól szóló 2012. é
z időgarantált sz
ön legkésőbb a
ető harmadik m
on kézbesíti, é

ető kezelés; 

s; 
demény címzettj
k a feladó lakóh
jában foglaltak 
időgarantált po
y felvételét vég
att tartja oly mó
nek a megvált

mek	beny

érelmek	b

elkészítése

a helyi fel
s a helyi fe
akciócsopo
gy postai 
áltatás3 (ga
atást igén
f-fájl formát

mentumoka
 papír alap

ímre. A pap
ennie. A HA
ának papír a

m beérkezé
elyi támoga

jogosultsá

i kérelmek 
ez alól a 
kre vonatk
folyamatos

a területile
helyi felh

belül megk
zését a hely

vi CLIX. törvény
zolgáltatás, me

a felvételt követő
munkanapon, eg
és emellett az a

jeként megjelölt
helyén, tartózko
szerint futárpos
stai szolgáltatá
gző személy a

ódon, hogy a fe
oztatásáról, és

yújtásán

benyújtás

e és benyú

hívás mellé
elhívásban 

orthoz zárt 
ajánlott 

arantált kézb
ylő helyi 
tumban, ki
at (helyi tá
pú példány
pír alapú és
ACS a helyi
alapon törté

éséről a te
atási kérele

ági ellenőrz

feldolgozá
kulcsproje

kozó helyi 
s. 

g illetékes 
ívásban rö

kezdi az ado
yi felhívásba

y (a továbbiakb
elynek keretében
ő munkanapon,
gyéb nemzetköz
alábbi a)-f) pon

t személy kezéh
odási helyén, szé
sta-szolgáltatás

ás, amelynek ke
a postai küldem
eladó ez alatt bá
s sikertelen sze

nak	és	elb

sának	és	e

újtása 

ékletét képe
szereplő c
csomagol

küldeményk
besítési ide
támogatás

zárólag CD
ámogatási 
yban nyújtj
s az elektro
i felhívásba
énő benyújt

erületileg il
mben megj

zése 

sa és érték
ektekre vala
felhívásokr

helyi akció
ögzített sza
ott felhívás
an szereplő

ban Posta tv.) 2
n a postai szolg
 Európai Unió t
zi viszonylatú k
ntban foglalt tö

hez történő kézb
ékhelyén, teleph
: olyan - a küld

eretében a post
ményt a kézbes
ármely időpontb
emélyes kézbe

bírálásán

elbírálásá

ező helyi tá
címre beny
ásban, sze
ként vagy 

ejű belföldi p
si kérelmét
D/DVD leme
kérelem ad
a be az ille
nikus doku
n előírhatja
ását. 

letékes he
jelölt módo

kelése szak
amint a té
a beérkező

ócsoport a 
akasz zárá
ra beérkeze

ő szemponto

. § 9. pontjában
gáltató arra váll
agállamaiba cím
üldemény eseté
bbletszolgáltatá

besítés; 
helyén vagy fiók
emény felvételé
tai szolgáltató a
sítés megkísérl
ban rendelkezhe
esítés esetén m

nak	módj

ának	mód

ámogatási 
yújtani a te
emélyesen 

expressz
postai szolg
t 1 elekt
ezen), vala
datlap, cég
etékes HAC
mentációna

a a helyi tám

elyi akciócs
on értesítés

kaszos elb
érségek kö
ő helyi tám

Rendelet 7
ását vagy 
ett helyi tám
ok szerint. 

n foglaltak szeri
lal kötelezettsé
mzett küldemén
ében legkésőbb
ások közül lega

ktelepén történő
étől számított le
arra vállal köte
léséig megszak
essen a postai 
megtehesse a 

a	

ja	–	

kérelem 
erületileg 

átvételi 
z postai 
gáltatás) 
tronikus 
amint az 
gszerűen 
CS-hoz a 
ak teljes 
mogatási 

soport a 
st küld a 

írálással 
özötti és 
mogatási 

72/A (4) 
beadási 

mogatási 

nt expressz 
get, hogy a 

ny esetében 
b a felvételt 
alább egyet 

ő felvétele 
egfeljebb 24 
lezettséget, 
kítás nélkül 
küldemény 
szükséges 
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A folya
együttm
legkéső
beérkez
szempo

Ha a jog
HACS a
legalább
a helyi 
lehetősé
felszólít

Ha a jo
továbbr
nem ál
támoga
eredmé

Amenny
ellenőrz
tartalmi 

A helyi 

A HAC
szereplő

A tartal
szempo
A tarta
terjeszti

Amenny
informá
egyszer
a helyi 
határidő
elemein
kell hag

Ha a he
helyi fe
lehetősé
értékelé
támoga
döntésig
lehetősé

amatos elb
működések 
őbb a helyi
zett helyi tá
ontok szerin

gosultsági s
a támogatá
b 5, legfelje
támogatás

ég, a hián
tásban szer

ogosultsági
ra sem, illet
lapítható m
tást igénylő

énytelen lejá

yiben a he
zendő jogo
értékelését

támogatás

S által jog
ő tartalmi é

mi értékelé
ontok alapjá
lmilag érté
i fel a Helyi 

yiben az é
ciók nem e
ri alkalomm
támogatási

ő biztosítás
nek módosít
gyni. 

elyi támogat
elhívás rend
éget biztos
és során a
tási kérelm
g. A szóbe
ég. Az egye

bírálású ku
esetén az 
i támogatá
ámogatási k
nt. 

szempont(o
ást igénylőt
ebb 15 napt
si kérelmén
nypótlás so
replő adatok

 szempont
tve a hiányp
meg, a hely
őt a hiány

ártát követő

elyi támoga
sultsági fe
t és erről ér

si kérelem 

osultnak íté
rtékelési sz

és folyamata
án történő v
ékelt helyi 

Bíráló Bizo

értékelés so
egyértelműe

mal a támoga
 kérelembe
sával. A t
tására ninc

tási kérelem
delkezik - a
síthat a tá
a helyi felh
mek minél 
eli egyeztet
eztetésről je

ulcsprojekte
illetékes he
si kérelem 
kérelem jog

ok)nak való 
t a helyi tá
tári napos h
nek kijavítá
orán a hely
kon túl - nem

(ok)nak va
pótlási felhí
yi támogat

ypótlás elle
en értesíti.

tási kérelem
ltételeknek,
rtesíti a tám

tartalmi ér

élt helyi tá
zempontok s

a a helyi tá
vizsgálatát é
támogatási

ottságnak (a

orán felmer
ek, ellentmo
atást igényl
en megjelölt
tisztázó ké

cs lehetőség

mben találha
a döntés-e
mogatást 

hívásban sz
jobb szakm
tés során 
egyzőkönyv

ek valamin
elyi akciócs

beérkezés
gosultsági e

megfelelés
ámogatási k
határidő kit

ására. Hián
yi támogatá
m lehet vált

aló megfele
ívásra adott
tási kérelem
enőrzését k

m megfele
, a HACS

mogatást igé

rtékelése 

ámogatási k
szerint érték

ámogatási k
és ez alapj
i kérelmeke
a továbbiakb

rül, hogy a
ondásokat t
lőtől tisztázó
t módon le
érdés meg
g.  A határid

ató informá
lőkészítés 
igénylőnek.
zereplő cél
mai és for
a kérelem 

v készítése 

nt a térsé
soport a Re
sét követő 
ellenőrzését

shez hiányp
kérelemben
űzésével fe
ypótlási fe
ási kérelem
toztatni. 

elés a hián
t válaszadá
m elutasítá
követően, il

l a helyi fe
megkezdi 

énylőt. 

kérelmeket 
keli. 

kérelmek m
án történő 
et a HACS
ban HBB).

a helyi tám
tartalmazna
ó kérdés fo
galább 3, d
válaszolása

dőn túl beé

áció nem eg
érdekében 
. A szóbel
loknak kon
rmai minős

tartalmi el
szükséges.

égek közöt
endelet 72/A

10 napon 
t a helyi fe

pótlás szüks
n megjelölt 
elszólítja a t
lhívásra eg

m tartalmán

ypótlás ben
ási határidő 
sra kerül, 
lletve a vá

elhívás alap
a helyi tá

a HACS a

inőségének
minősítését
S munkasz

mogatási ké
ak, ezek tis
rmájában in

de legfeljeb
a során a
rkezett vála

yértelmű - a
a HACS s

li egyezteté
cepcionális
éget érjene
lemeinek m
 

tti és nem
A (4) pontja

belül meg
elhívásban s

séges, akko
módon ért

támogatást 
gy alkalomm
n – a hián

nyújtását k
elmulasztá
amiről a H

álaszadási 

pján a HA
ámogatási 

a helyi felh

k tartalmi é
t foglalja m
zervezete d

érelemben t
sztázására 
nformációka
b 15 naptá

a kérelem 
aszt figyelm

amennyibe
szóbeli egy
és célja, h

san megfel
ek el a tá

módosításár

mzetközi 
a szerint 
gkezdi a 
szereplő 

or erről a 
tesíti, és 
igénylőt 

mal van 
nypótlási 

követően 
ása okán 
HACS a 
határidő 

CS által 
kérelem 

hívásban 

rtékelési 
magában. 

döntésre 

található 
a HACS 
at kérhet 
ri napos 
tartalmi 

men kívül 

n erről a 
yeztetési 
hogy az 
elt helyi 

ámogatói 
ra nincs 



7 
 

Helyi B

A HAC
Bizottsá
javaslat
vonatko
szempo
felterjes
csökken
HACS s

A HACS
dönt a h
megküld
jegyzők

A HACS
a támog
kérelmü

A támo
követőe

Tartalé

Ha az a
követelm
belül a 
HACS t
nyílik l
meghiús
kaphatn

A HACS
tervezet
vonatko
adott he

A tartal
megszü

A helyi 

A támog
meghoz
cégszer
visszavo
visszavo

Bíráló Bizot

CS a helyi
ágot állít fe
tát, amelye
ozó támoga
ontoknak va
sztett értéke
ntett összeg
sem küldhet

S a HBB dö
helyi támog
di az irán

könyvével eg

S a támoga
gatást igény
ük 3.2 fejeze

ogatást igén
en megtekin

klista 

adott helyi t
ményeknek
helyi felhív

tartaléklistát
ehetőség, 
sul, támog
nak. 

S a tartalék
tt megvalós

ozó uniós jo
elyi felhívás

éklista meg
üntetéstől sz

támogatás

gatást igén
zataláig az
rűen aláírt 
onását a H
onás tudom

tság 

 támogatá
el, amely m

et a HACS 
tó vagy elu
aló megfele
eléssel nem
ggel való t
t az irányító

öntési javas
gatási kérele
yító hatós
gyütt az ülé

tásra irányu
ylőt és felsz
etben előírt

nylők a he
nthetik. 

támogatási 
k, de forrásh
vás alapján 
t képezhet. 
illetve a 

gatást első

klistát addig
sítási idősza
ogszabályi 

s vonatkozá

gszüntetésé
zámított 10 

si kérelem 

ylő a helyi 
z illetékes 

visszavonó
HACS tudom
másulvételév

si kérelem
minden ért

vezetője e
tasító javas
elés szerint

m ért egyet -
támogatásra
ó hatóságna

slata alapjá
em elutasítá
ágnak a H

és megtartá

uló döntési j
zólítja a tám
 módon az 

elyi támoga

kérelem m
hiány miatt 
csak a legm
Ha az ado
területi eg
dlegesen a

g tartja fenn
aka összha
előírásokka
sában. A ta

éről a tartal
naptári nap

visszavoná

támogatási
HACS-hoz

ó nyilatkoz
másul vesz
vel szembe

mről születő
tékelt proje
ellenjegyez
slatot a kére
ti – sorren
- újraértéke
a irányuló 
ak. 

án a helyi fe
ásáról, vagy
HBB – dö
sát követő 

javaslatáró
mogatásra ja

IH-hoz törté

atási kérelm

megfelelt a t
nem támo

magasabb 
tt helyi felh
gységen b
az e listá

n, amíg a li
ngban van 
al, és reáli

artaléklista m

léklistán sz
pon belül táj

ása 

i kérelmét a
z a helyi 
zattal vissz
zi, és erről 
en a támoga

ő döntés m
ektet megv
. A HBB a
elmek – he
dje alapján

elését javas
döntési jav

elhívásban 
y annak tám
öntési java
30 napon b

l vagy az e
avasolt tám
énő benyújt

mük értéke

támogathat
ogatható, va

pontszámo
ívás kereté

belül támog
n szereplő

istán szere
a programo
is esély va
megszüntet

zereplő tám
jékoztatja.

a HACS tám
felhívásban

zavonhatja. 
írásban ért

atást igénylő

megalapozá
izsgál és e
a helyi tám
lyi felhívásb
n tesz, vag
solhatja. A H
vaslatot nem

meghatároz
mogatására
aslatot meg
belül.  

lutasító dön
mogatást igé
tására. 

lését a táj

ósághoz sz
agy az adot
ot elérő proj
ben tovább
gatott proje
ő helyi tám

plő helyi tá
ozási idősza
n további f
téséről a HA

ogatást igé

mogatási dö
n megjelölt

A helyi tá
esíti a tám
ő nem élhet

ására Hely
elkészíti a 

mogatási ké
ban előírt é
gy - amenn
HBB feltéte
m adhat és

zott határid
a irányuló ja
ghozó – ü

ntéséről tájé
énylőket tám

jékoztatás 

zükséges m
tt területi eg
jekt támoga

bi forrás kios
ekt megva
mogatási k

ámogatási k
ak finanszír
forráskioszt
ACS vezető

énylőket a 

öntési java
t címre be
ámogatási 

mogatást igé
t kifogással

yi Bíráló 
döntési 

érelemre 
rtékelési 

nyiben a 
llel vagy 
s ilyet a 

dőn belül 
avaslatát 
ülésének 

ékoztatja 
mogatási 

közlését 

minimális 
gységen 
atható, a 
sztására 
alósítása 
kérelmek 

kérelmek 
rozására 
tásra az 

ője dönt. 

HACS a 

slatának 
enyújtott 
kérelem 

énylőt. A 
. 
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3.2	A	t
ellenő

A támo

A támog
helyi tám
döntési 
egysége
céljából
ügyintéz
pályáza

A hiány
kitöltő p
figyelme
kitöltő p
pótlásra

A támo

A támog
adattart
csatolás
rendsze

A prog
elektron
elektron
ellátnia,
elektron
digitaliz
támoga
által kül

A támog
támoga

Felhívju
elektron
Magyar 
kell nyú
elektron
küldemé
kézbesí
címre. 
aláíráss
részére
kérelem

támogatás
rzés	

ogatási kére

gatást igén
mogatási ké

javaslatán
es informa
. A támog
zés 2014-2

ati kitöltő pro

yos támogat
program el
ezteti a tám
program add
a, illetve jav

ogatási kére

gatási kérel
talmat hitel
sa. A nyilat
er állítja elő.

ram által 
nikus aláír
nikus aláírás
, majd bes
nikus nyilat
ált (beszke
tási kérelem
dött utasítá

gatási kére
tást igénylő

uk a figyelm
nikus aláírás
r Államkincs
újtania az 
nikus benyú
ényként v
ítési idejű b
Amennyibe

sal látta el, 
, a nyilatk

mhez és az e

si	kérelm

elmek elké

ylő a – HAC
érelmét (tov
ak közlésé

atikai rends
gatási kérel
2020 alme
ogrammal k

tási kérelme
lenőrzi, és

mogatást ig
dig nem en
ításra. 

elem végle

lem beküldé
lesítő, a k
tkozatot a tá
. 

generált n
rással kell 
ssal, akkor 
szkennelnie
tkozatot, v
ennelt és e
mhez kapc

ásoknak me

lem beérke
őnek. 

met, hogy am
ssal látta el
stár helyi fe

elektroniku
újtást követ
vagy expr
belföldi pos
en a nyila
és az ered

kozatot az 
elektronikus

ek	benyú

szítése és 

CS által ért
vábbiakban
étől számíto
szerben rö
met a www

enüjének fe
kell elkészíte

ek elkerülés
 az esetle
énylőt. A tá

ngedélyezi, 

egesítése é

ésének felté
itöltő progr
ámogatási 

nyilatkozatot
ellátnia, 

a nyilatkoz
e és elmen
vagy a cég
elmentett) e
solva, együ

egfelelően.

ezéséről a m

mennyiben 
, a kinyomt
elhívásban 
us benyújtá
tő 3 naptár
ressz post
tai szolgált
tkozatot a 

deti dokume
irányító h

s nyilatkoza

újtásának	

benyújtása

tékelt és tá
: támogatás
ott 30 napo
ögzíti jogo

ww.szecheny
elületén tö
eni. 

se érdekébe
eg felmerült
ámogatási 
amíg a jelz

s benyújtá

étele a kére
ram által g
kérelem ad

t a cégjeg
vagy am

zat kinyomta
ntenie. A m
gszerű alá
elektronikus
ütt, elektron

monitoring 

a nyilatkoz
tatott és cég
megneveze

ást követőe
ri napon be
tai szolgá
tatás) igény

támogatás
entumot po
hatóság ikt
athoz. 

és	elbírál

a 

mogató dön
si kérelem) 
on belül az
sultsági el
yi2020.hu o

örténő beje

en az adatla
t formai hi
kérelem vé
zett hibák é

ása 

elem adatta
generált ny
dattartalmán

gyzésre jog
ennyiben 
atását köve
minősített e
áírással ellá
s példányát
nikusan kel

és informác

zatot a támo
gszerűen al
ett irodáján
en minél h
elül zárt cs
áltatás/futár
ybevételéve
st igénylő 

ostai úton b
atja a kor

lásának	m

ntési javasla
a HACS tá
z irányító h
llenőrzés (
oldalon ker

elentkezést 

apok tartalm
bákra, illetv

églegesítésé
s hiányossá

rtalmának v
yilatkozat k
nak véglege

gosult szem
nem rend

etően cégsz
elektronikus
átott papír 
t a véglege
l benyújtan

ciós rendsz

ogatást igén
áírt papír a

nak címezve
hamarabb, 
somagolásb
posta-szolg

el a helyi fe
nem minő

enyújtotta a
rábban ben

módja	–	vé

atának meg
ámogatásra 
hatóság ált
(végső elle
resztül elér

követően, 

mát és töltöt
ve hiányos
ét és benyú
ágok nem 

véglegesíté
kérelemhez 
esítését köv

mélynek m
delkezik m
zerű aláírás
s aláírássa

alapú ny
esített adat
ni a kitöltő 

zer értesítés

nylő nem m
lapú nyilatk
e postai úto

de legkés
ban, postai 
gáltatás (g
elhívásban s
ősített elek
az irányító 
nyújtott tám

égső	

gfelelő – 
irányuló 

tal előírt 
enőrzés) 
rhető E-

on-line 

ttségét a 
sságokra 
újtását a 
kerülnek 

se és az 
történő 

vetően a 

minősített 
minősített 

ával kell 
l ellátott 

yilatkozat 
ttartalmú 
program 

st küld a 

minősített 
kozatot a 
on is be 
sőbb az 

ajánlott 
garantált 
szereplő 
ktronikus 
hatóság 

mogatási 
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Felhívju
hiánypó
jogosult
kérelme

a) A
h

b) a
a
h

c) a
a
e

d) a
a
h

Fontos 
aláírásá
nyilatko
belül) tö

A nem 
Nyilatko
követke

 a
 a
 a

v
 a

A Nyilat
teljesülé
eredeti 
alkalma

A támo
felhaszn
ügyintéz
támoga
kézikön

A támo

Az irány
megkez
szempo

Ha az 
jogosult

uk a figyelm
ótoltatható 
tsági ellenő
et hiánypótlá
A minősítet
hiányzik, hi
a nem min
aláírt, majd
hiányos, va
a nem min
aláírt, pos
elektronikus
a nem min
aláírt, posta
határidőn tú

tehát, hog
ára, digitaliz
ozatot, a hat
örténő posta

minősített 
ozat elkész
ezőkre: 
a kinyomtat
a digitalizál
a kinyomato
véglegesíte
a digitalizál

tkozat elekt
ése akkor e
aláírásával

azása nem m

ogatási kér
nálói kézikö
zés 2014-2
tási kérele

nyvet. 

ogatási kére

yító hatóság
zdi a beérke
ontok szerin

irányító h
tsági szem

met, hogy a
jogosultság

őrzése sor
ási felszólít
tt elektronik
ányos vagy

nősített ele
d beszken

agy hibás, 
nősített ele
stai úton 
san korábba
nősített ele
ai úton ben
úl került pos

gy a támo
zálására és
táridőben (a
ai benyújtás

elektroniku
zítése és 

tott dokume
ás előtt kell
ott dokume

ett adattarta
t és felcsato

tronikus és 
elfogadható 
l látta el a 
megengede

relem kitöl
önyv”, ame
2020 alme
em sikeres

elem végső

g a támoga
ezett támog

nt. 

hatóság ált
pont(jai)nak

 hibátlan, t
gi feltételn

rán az alá
ás nélkül el

kus aláíráss
y hibás, 
ktronikus a
nelt és ele

ktronikus a
benyújtand
an benyújto
ktronikus a
nyújtandó n
stai benyújtá

ogatást igé
s amennyib
az elektroni
sra! 

us aláíráss
digitalizálás

entumon cég
l a kinyomta

entum minde
lmú támoga
olt dokumen

papír alap
a Támogat
nyilatkozato

ett. 

tését és b
lyet a támo

enüjének f
s kitöltése 

ő ellenőrzé

atási kérelem
gatási kérel

al elvégze
k való meg

teljes elektr
nek számí
bbi esetek
lutasítja: 
sal ellátott, e

aláírással e
ektronikus 

aláírással e
dó nyilatko
ott nyilatkoz
aláírással e
nyilatkozat a
ásra. 

énylő fokoz
en nem mi
ikus benyúj

sal ellátott, 
sa során 

gszerű aláí
atott dokum
en oldalát d
atási kérele
ntum erede

ú benyújtás
tó részéről, 
ot, a nyilat

benyújtását
ogatást igé
felületén ke

és bekül

ése 

m elektronik
lem végső 

ndő végső
gfeleléshez

ronikus és a
ít, így a 
kben az irá

elektronikus

ellátott, aza
úton beny

ellátott, aza
ozat hiányz
zattal, 
ellátott, aza
a Rendelet

zottan figye
inősített ele
jtást követő

azaz a pa
fokozott fi

rásnak kell 
mentumot cé
digitalizálni 

emhez, 
eti példányá

sa során a 
hogy ha a 
kozat beny

t segíti a 
nylők a ww
eresztül é
dése érde

kus beérkez
ellenőrzésé

ő ellenőrzé
 hiánypótlá

a papír ala
támogatás

ányító ható

s úton beny

z a papír 
yújtandó ny

z a papír 
zik vagy 

z a papír 
ben megha

eljen a ny
ektronikus a
ően legkéső

apír alapú, 
gyelmet ja

szerepelnie
égszerűen a

(szkenneln

t kell postán

cégszerű a
támogatást 
újtása sorá

„Támogatá
ww.szechen
rhetnek el

ekében tan

zését követ
ét a helyi fe

s helyi fe
ás szükség

pú nyilatko
si kérelem
óság a tám

yújtandó ny

alapú, cég
yilatkozat h

alapú, cég
nem egye

alapú, cég
atározott be

yilatkozat c
aláírással lá
őbb 3 naptá

 cégszerűe
avasolt ford

e, 
aláírni, 
ni) és csato

n beküldeni

aláírás, min
t igénylő saj
án aláírás b

ási kérelem
nyi2020.hu 
. Kérjük, 

nulmányozz

tően haladé
elhívásban s

lhívásban 
ges, akkor 

zat nem 
m végső 
mogatási 

yilatkozat 

gszerűen 
hiányzik, 

gszerűen 
ezik az 

gszerűen 
enyújtási 

cégszerű 
átta el a 

ári napon 

en aláírt 
dítani a 

lni kell a 

i. 

nt feltétel 
ját kezű, 
bélyegző 

m kitöltő 
oldal E-
hogy a 

za át a 

éktalanul 
szereplő 

rögzített 
erről az 
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irányító 
határidő
Hiánypó
kérelem

Ha a 
benyújtá
határidő
amiről a
a válasz

Döntés

Az irány
támoga
történő 

A dönté

a) támo
terve
megk

b) eluta
támo
lehet

A dönté
kérelem

Támoga

A támo
elektron
visszavo
erről e
szembe

 

hatóság a
ő kitűzésév
ótlási felhív

m tartalmán 

végső elle
ását követő
ő elmulaszt
az irányító h
zadási hatá

s és értesíté

yító hatósá
tásáról vag
támogatásá

ésről az irán

ogatás eset
ezetét a dö
küldi a támo

asítás eseté
ogatási kér
tőségéről és

ésről történ
mre vonatko

atási kérele

ogatást ig
nikusan, a
onhatja. A t
lektronikusa

en a támoga

a támogatás
el felszólítja

vásra egy a
a hiánypótlá

enőrzés jo
ően tovább
tása okán n
hatóság a t

áridő eredmé

és 

g vezetője 
gy csökken
áról, vagy a

nyító hatósá

tén a dönté
öntés jóváh
ogatást igén

én a dönté
relem eluta
s módjáról v

nő tájékozt
zóan az ért

em visszav

énylő a t
az elektro
támogatási 
an értesíti 
atást igénylő

 

st igénylőt 
a a támoga
alkalommal 
ási felszólít

ogosultsági 
bra sem, i
nem állapíth
támogatást 
énytelen lej

a végső jo
ntett összk
a támogatás

ág a követke

ésről szóló 
hagyásától 
nylő részére

ésről tájéko
sításának 
való tájékoz

tatást köve
tékelést me

vonása 

támogatási 
onikus al
kérelem vis
a támoga

ő nem élhet

értesíti és 
atást igényl

van lehető
tásban kért 

szempont
illetve a hi
ható meg, 
igénylőt a 

jártát követő

ogosultsági 
költséggel, 
si kérelem e

ezőképpen 

részletes t
számított 

e, 

oztatja a tá
részletes i
ztatást. 

etően a tám
gismerni. 

kérelmét 
lkalmazáso
sszavonásá
atást igény
t kifogással

legalább 5
őt a támog
őség, a hiá
módosításo

tjainak való
iánypótlási 
a támogatá
hiánypótlás
ően értesíti

ellenőrzés 
csökkentet

elutasításáró

értesíti a tá

tájékoztatás
10 naptár

mogatást i
ndoklását, 

mogatást ig

a támog
ok haszná
át az irányít
ylőt. A viss
l. 

5, legfeljebb
atási kérelm

ánypótlás s
okon túl nem

ó megfele
felhívásra 

ási kérelem
s ellenőrzés
. 

alapján a t
tt mértékke
ól dönt. 

ámogatást ig

st és a tám
i napon be

génylőt, am
és a kifog

génylő jogo

atási dönt
álatának 
ó hatóság t
szavonás 

b 15 naptá
mének kijav
során a tám
m lehet vált

lés a hiá
adott vála

m elutasítás
sét követőe

támogatási 
el, illetve f

génylőt: 

mogatási sz
elül elektro

mely tartalm
gás benyúj

osult a tám

tés megho
szabályai 
tudomásul v
tudomásulv

ri napos 
vítására. 
mogatási 
toztatni. 

nypótlás 
aszadási 
ra kerül, 
n, illetve 

kérelem 
feltétellel 

zerződés 
onikusan 

mazza a 
jtásának 

mogatási 

ozataláig 
szerint 

veszi, és 
vételével 
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4.	Tájé

A támo
benyújtá
a proje
támoga
felhívás

A kifogá
egy alka

A támog
található

A kifogá
felhívás
Indokolá
A kifogá

Kifogás 
támoga
felhívás
irányító 
kifogáso

A kifogá
egy alk
elektron
kifogás 

A kifogá
kifogás 
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özvetlen 
amellyel 
sz olyan 
kérelem 

g tartó – 
lt egyéb 

ban van 

mogatási 
valósuló 
továbbá 

céljára 

nntartási 
okláshoz 
eznie és 

gatlanok 
gelőzően 
sakor a 

ozásáról 

olyan, az 
ljegyzett 
atlanhoz 
dályozná 
mogatási 
a, illetve 
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Különös
illetve t
igényme

Amenny
az irán
feltétele
vizsgála

Nem mi

 

sen, de ne
tények min
entesnek: 
- visszavá

o ha
o ha

kív
ön
igé

- végreha
- a tulajdo
- bíróság
- bíróság

elrende
fejleszté

- kisajátít
fejleszté

- árverés
- zárlat, z
- tulajdon
- az ingat

yiben a tula
nyító hatós
eként igazo
ata érdekéb

inősülnek ig
- a jelzálo
- az elide
- a szolga

m kizárólag
nősülnek ig

ásárlási és 
a a vételi jog
a a támoga
vánja meg
nkormányza
énylő részé
ajtási jog; 
onossal sze
i ítéleten al
i vagy hat
lésének té
éssel létreh
tási és tel
éssel kapcs
, nyilvános 

zár alá véte
njog fenntar
tlan-nyilván

ajdoni lap fe
ág az érté

olásokat, o
ben. 

génynek a t
ogjog,  
egenítési és
almak. 

 

gos jellegge
génynek, e

vételi jog k
g az ingatla
atást igény
gvalósítani 
at beépítési
ére és enne

emben meg
apuló tulajd
tósági hatá

énye, valam
ozandó épü
ekalakítási 

solatos telek
pályázat kit
l, zár alá vé
rtással törté
tartási eljár

ent fel nem s
ékelés sorá
kiratokat k

ulajdoni lap

s terhelési ti

el az alább
ezek fenná

ivéve, 
ant terhelő je
ylő olyan v

a projekt
, fejlesztési
k biztosítás

gindított fels
doni korlátoz
ározaton a
mint egyéb
ületre az ép

eljárás m
kterület bőv
tűzésének t

ételt megelő
énő eladás;
rás felfügge

sorolt bejeg
án vagy a

kérhet be a

pon bejegyz

lalom,  

bi - a tulajd
llása eseté

elzálogjogh
visszavásár
tet, amely
 kötelezetts

sára kötötte 

számolási e
zás; 
lapuló tele

b építésüg
pítésügyi ko
megindításá
vítését céloz
ténye; 

őző biztosítá

esztésének 

gyzést, tény
a támogatá
az igényme

zett terhek, 

doni lapon 
én az inga

oz kapcsoló
rlási joggal 
ynek tulajd
séggel ruhá
ki visszavá

ljárás, vége

ekalakítási 
yi korlátoz
rlátozás ne
nak a tén

zza; 

ási intézked

ténye; 

yt tartalmaz
ási szerződ
entességne

így különös

bejegyzett
atlan nem 

ódik; 
terhelt ing

donjogát te
ázta át a tám
ásárlási jogá

elszámolás;

és építési 
zás, kivéve
em vonatkoz
nye, kivéve

dés; 

z, abban az 
dés megkö
ek való me

sen  

 - jogok 
minősül 

gatlanon 
elepülési 
mogatást 
át; 

 

tilalom; 
e, ha a 
zik; 
e, ha a 

esetben 
ötésének 
egfelelés 
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8.	Tájé
előreh

1. M

A proje
támoga
mérföld
megvaló
eredmé
túlmenő
költsége

A tám
elszámo

A hely
vonatko
projekt 

A kedv
elérését
előreha
mérföld
kell csa

Az irán
beszám

A mérfö
mérföld

2. E

A proje
jogosult
áfa-előle
a 272/2

Bármely

a) a
i

b) a
c) a

l
K
á

d) e
b
d

ékoztatá
haladásá

Mérföldköv

ekt ütemeze
tást igénylő
kő a proje
ósítása rév

ény egy jól k
ően meg ke
ek kumulált

ogatást ig
olható költs

i felhívás 
ozóan is tar
 fizikai befe

vezményeze
t követő tize
ladásának 
kőben válla
tolni.  

nyító hatósá
molók benyú

öldkövek elé
kőben válla

Előlegigén

ekt sikeres 
t. Az előleg
eg igénylés
014. (XI.5.)

y előleget fo

a helyi f
igénybevét
a kedvezmé
amennyiben
legkésőbb 
Korm. rend
állását, 
első kifizeté
benyújtja a
dokumentu

ás	a	proje
ának	köve

vek 

ett megvaló
ő mérföldkö
ekt megvaló
én elért sza
körülhatárol
ell tervezni 
t mértékét is

génylő álta
égek áthúz

a mérföld
rtalmazhat 
ejezéséhez

ett a támo
enöt napon 
bemutatásá

alt eredmén

ág felhívás
újtásával eg

érésekor kö
alt eredmén

nyléssel kap

 megvalós
 lehet támo

sére csak kö
) Korm. rend

olyósítani a

felhívás le
telére, 
ényezett ren
n a kedve
az előlegig
elet XV. fej

ési igénylés
a 272/2014
mokat, 

ektek	meg
etéséről

ósítása érd
öv(ek)et hat
ósítása sze
akmai vagy
lható fejlesz
az adott m

s. 

al a költs
ódhatnak a

kövek szá
konkrét elv

z kapcsoló

gatási sze
belül kötele

ával a proje
yek alátám

sonként dö
yidejűleg sz

ötelezően b
yhez nem k

pcsolatos 

sítása érde
ogatási előle
özszféra sz
delet 118. §

kkor lehet, 

ehetősége

ndelkezik h
ezményezet
génylési ké
jezetében m

s esetén, ha
4. (XI.5.) 

gvalósítá

dekében a
tároz meg 
empontjábó
y műszaki e
ztési szakas
mérföldkőve

ségvetésbe
a mérföldköv

ámára, illet
várást. Mind
dó mérföld

rződésben 
es beszámo

ekt eredmén
asztását sz

nt arról, h
zükséges-e

benyújtandó
kapcsolódó 

információ

ekében a k
eg, fordított

zervezet ked
§-ában fogla

ha 

t biztosít 

atályos tám
tt biztosíték
érelem ben
meghatároz

a a helyi fe
Korm. ren

ásáról,	fin

helyi felhí
a projekt c

ól jelentős 
eredmény k
sza lezárul.

el bezárólag

en beterve
veken. 

tve az egy
den projek
dkövet. 

foglalt üte
olót benyújt
nyességérő
zolgáló doku

ogy az eg
e kifizetési ig

ó kifizetési ig
költség els

ók 

kedvezmén
t áfa-előleg 
dvezménye
alt rendelke

a kedve

mogatási sze
kadásra kö
nyújtásakor 
zott összeg

lhívás lehet
ndelet 77. 

nanszíro

ívás rendel
céljának elé

időpont, a
kapcsolódik
 Egy adott 

g várhatóan

ezett tevék

yes mérföl
kt tartalma

emezés sze
tani a projek
l, valamint 
umentumok

yes mérföl
génylést is b

génylés tart
zámolását 

yezett elől
vagy szállí

ezettek szám
zések figye

ezményeze

erződéssel,
ötelezett, a

igazolja a
ű biztosíték

tővé tette, a
§ (1) be

ozásáról,	

lkezése ala
érése érdek
amelyhez a
k, vagy az e
mérföldkőh

n elszámoln

kenységek,

ldkövek ta
az legalább

erinti mérfö
kt műszaki-
hatékonysá

kat a beszá

ldkövekhez
benyújtani. 

rtalmazhat e
is. 

legigénylés
ítói előleg. 
mára van le
elembe véte

ettnek az 

, 
a kedvezmé
a 272/2014
k(ok) rende

a kedvezmé
ekezdésébe

és	

apján, a 
kében. A 
a projekt 
elérendő 
höz ezen 
ni kívánt 

, illetve 

rtalmára 
b egy, a 

öldkövek 
-szakmai 
ágáról. A 
molóhoz 

z tartozó 

egyéb, a 

re lehet 
Fordított 

ehetőség 
elével. 

előleg 

ényezett 
4. (XI.5.) 
lkezésre 

ényezett 
en előírt 
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e) a
á

f) s
g) a

3. K

A megí
projekt t
továbbia
igénylés

A kedv
elérésé
köteles 
beszám
szakma
bemuta

A kedv
igénylés
alapulna
szerződ
felhaszn

Kifizetés
(XI.5.) 
meghat
tartalma

Az els
dokume

Amenny
elő, az 
sz. mel
helyszín

Amenny
mód ala
elszámo
bizonyla
bizonyla

Projektm

A proje
előreha
során a
10 száz
támoga

amennyiben
által megha
szabálysze
a kedvezmé

Kifizetési i

ítélt támoga
tevékenysé
akban elsz
sek alapján

ezményeze
ét követően

időközi, ill
molni a proje
ai beszámo
atásával a p

ezményeze
shez kapcs
ak és a tám

désben vá
nálásra. 

si igénylés
Korm. ren
ározott kor

az részletes

számolható 
entumok kö

yiben a hely
összesítőkh
lléklet szer
ni ellenőrzé

yiben a he
apján törté
olt költsége
atokat a kifi
atok helyszí

menedzsme

ekt menedz
ladásának 

a kifizetett é
zalékpontta
tás arányát

n releváns, 
atározott eg
rűen kitöltö
ényezett mé

génylés 

atás kifizet
égek elvégz
zámoló biz
 történik. 

ett a támog
n, amennyi
etve az ut
ekt keretéb
olóban a 
projekt ere

ett a kifizet
solódó els

mogatott pro
állalt, mé

t mérföldkö
ndelet 120
látok figyele
s szakmai b

költségek
rét a 272/20

yi felhívás v
höz az abba
rinti alátám
s keretében

lyi felhívás 
énő elszám
ei felmerülé
izetési igén
íni ellenőrzé

ent költsége

zsment tev
arányában

és az össze
al haladhatj
t. 

az első kif
yéb feltétel
tt előlegigén
ég nem nyú

tése a proj
zését, a költ
zonylatok) 

gatási szer
ben a HAC
olsó mérfö
en felmerü
projekt pé

edményess

tési igénylé
számolások 
ojekt kapcs
rföldkövekh

övek elérés
. §-ának 
embe vételé

beszámolót, 

k valódiság
014. (XI.5.) 

valamely kö
an szereplő
asztó doku
n történik. 

valamely k
olást ír elő
ését nem k
nyléshez ne
és keretébe

ek elszámol

vékenységh
 számolhat
s, projektm
a meg a t

fizetési igén
ek teljesülte
nylés került

újtott be zár

jekthez köz
tségek felm

alapján ö

rződésben 
CS ettől elté
öldkő elérés
ült és elszá
énzügyi és
ségéről, ille

ésben nyila
bizonylata

sán merülte
hez rende

sét megelő
(3) bekezd
ével. A mé
 az a projek

gát igazol
Korm. rend

öltség tekint
ő költségek
umentumait

költség von
ő, a kedve
kell igazoln

em kell csat
en sem kerü

lására vona

hez kapcso
tó el. Esze
enedzsmen

teljes proje

nylés jóváha
ek, 
t benyújtásr
ró kifizetési 

zvetlenül k
erülését iga

összeállított

foglalt ütem
érően nem 
sét követőe
ámolni kívá
s műszaki,
tve hatékon

tkozik arró
ai valós é
k fel, valam
elt üteme

őzően is be
dése szeri
rföldkövek 
kt likviditásá

ó, kifizeté
delet 4. sz. m

tetében öss
nek a 272/2
t nem kell 

natkozásáb
ezményezet
nia, a költs
tolni. A felm
ülnek vizsgá

atkozó spec

olódó költs
erint a proj
ntre megíté
kt vonatkoz

agyásához 

ra, 
igénylést. 

kapcsolódó 
azoló egyéb

időközi é

mezés szer
határozta m

en záró kifi
ánt költség
 szakmai 

nyságáról. 

l, hogy a b
és elszámo
mint a támog
zésnek m

e lehet nyú
nti, valami
közötti kifiz

ának biztosí

si igénylés
melléklete h

szesítőn tör
2014. (XI.5.
benyújtani,

an egyszer
ttnek a pro
ségeit alátá
merült költsé
álatra. 

ciális szabál

ség csak a
ektek pénz
lt támogatá
zásában kif

az irányító 

számlák, 
b dokument
és záró k

rinti mérfö
meg a felh
izetési igén
gekről, val
előrehalad

benyújtott k
olható költs
gatás a tám

megfelelően

újtani, a 27
int a HAC

zetési igény
ítását szolg

sben beny
határozza m

rténő elszám
.) Korm. ren
, azok elle

rűsített elsz
ojektben ily
ámasztó el
égeket alátá

ly 

a projekt 
zügyi lebon

ás aránya le
fizetett és 

hatóság 

illetve a 
tumok (a 
kifizetési 

ldkövek 
ívásban, 
nylésben 
amint a 

dásának 

kifizetési 
ségeken 

mogatási 
n kerül 

72/2014. 
CS által 
ylés nem 
gálja. 

yújtandó 
meg. 

molást ír 
ndelet 4. 
enőrzése 

zámolási 
y módon 
számoló 
ámasztó 

szakmai 
nyolítása 
egfeljebb 
megítélt 
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4. T

Támoga
jóváhag

A kifize
kedvezm
történne

Az irán
elutasítá
jóváhag

Az irány
finanszí
felfügge
esetén 
határidő
tartalma

Halaszt

A kedve
a proje
igénylé
finansz
90%-án
felmerü
irányító 
igényelh

A proje
átlagos,
támoga

Hiánypó

Ha a kif
sor, am

Ha a k
ellentmo
részlete
legfeljeb
határidő

Ha a ke
hiányos
nem ke
alapján 

Jótétele

Ha a k
kizáróla

Támogatás

atás – a tám
gyott kifizeté

etések a pr
ményezett 
ek. 

nyító ható
ása eseté

gyásáig. 

yító hatósá
írozás eset
esztésére. A
is biztosíta

őt felfügges
azza. 

tott önerő 

ezményeze
ekt megva

ésben sze
zírozás ese
nak kifizetés
lt összes el

hatóság 
hető a fenn

ekt megval
, illetve tev
tási szerződ

ótlás 

fizetési igén
ely a kifizet

kedvezmény
ondásos in
ezését, pon
bb 3 naptár
őt felfügges

edvezmény
san nyújtja 
erül sor, a 

bírálja el. 

ezés 

kifizetési ig
ag egyes els

s folyósítás

mogatási e
ési igénylés

rojekt terhé
forinttól elt

ság a be
n felfügge

g a támoga
tén 30 - n
A szállítói 
ani kell a s
sztő esetek

ett az első 
alósítás id

ereplő elsz
etén önerő
sét követőe
lszámolni k
egyedi en

maradó tám

ósítás befe
vékenységr
désben meg

nylés hiány
tési határidő

yezett által 
nformációka
ntosítását, 
ri napos hat
zti.  

yezett a hiá
be, illetve a
kifizetési ig

gényléssel 
számoló biz

sa 

lőleg és a s
ssel, valós k

ére forintba
térő devizá

eszámoló b
esztheti a 

atást a kifiz
napon belü
és utófina

szállító rész
ket a 272/2

kifizetési ig
dőszakába
zámolni k

ő teljesítése
n fennmara
ívánt költsé
ngedélye a
mogatás.  

ejezésekor 
re vonatkoz
ghatározott

yos vagy hib
őt felfügges

benyújtott 
at tartalma
az ellentm

táridő kitűzé

nypótlást v
a hiány pótl
génylést az

kapcsolatba
zonylathoz 

szállítói elő
költségek vo

an – szállít
ában kötött 

benyújtásán
támogatás

zetési igény
ül kifizeti, 
nszírozást 
zére 30 na
2014. (XI.5

génylés be
n a megí

kívánt köl
e nélkül le

adó támoga
ég elszámol
alapján idő

a projekt 
zó támoga
t támogatás

bás, legfelje
szti.  

időközi ki
az, az irá
mondások f
ésével tisztá

vagy a tisztá
lására és a

z irányító ha

an olyan h
kapcsolódó

őleg kivételé
onatkozásá

tói finanszí
szerződés

nak elmula
s folyósítá

ylés beérkez
amennyibe
vegyesen 

apon belül 
5.) Korm. re

enyújtásak
ítélt támog
tségeket 
ehívhatja. A
tást a záró 
lásra benyú
őközi kifize

teljes els
tási intenzi

si intenzitás

ebb 15 nap

fizetési igé
nyító ható
feloldását 
ázó kérdés 

ázó kérdés
 hiba javítá
atóság a re

hiány merü
óan szükség

ével– az irá
ban folyósít

rozás eseté
sének megf

asztása es
ását a be

zésétől szá
n nincs sz
tartalmazó 
történő kifi
endelet 13

or adott ny
gatás 90%
teljes egé
A megítélt 
kifizetési ig

újtásával eg
etési igény

zámolt költ
itásnak me
sal. 

ptári napos 

énylés vagy
ság az in
kérheti a 
formájában

re adott vá
ására a kitűz
endelkezés

ül fel, amel
ges a hiány

ányító hatós
tható. 

én a szállí
felelő deviz

setén felfü
eszámoló 

ámított 45 -
zükség a 

kifizetési 
izetést. A k

33. § (2) b

yilatkozata 
%-áig a k
észében, 
támogatási

génylés kere
gyütt igénye
ylés kereté

tségére vo
eg kell egy

hiánypótlás

y annak eg
nformációk 
kedvezmén
n, amely a k

álaszt hibás
zött határid

sre álló info

ly vonatkoz
ypótlás elre

ság által 

ító és a 
zában – 

üggeszti, 
szakmai 

szállítói 
kifizetés 
igénylés 
kifizetési 
ekezdés 

alapján 
kifizetési 

szállítói 
i összeg 
etében a 
elheti. Az 
ében is 

onatkozó 
yeznie a 

sra kerül 

gy része 
további 

nyezettől 
kifizetési 

san vagy 
dőn belül 
ormációk 

zásában 
ndelése, 
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úgy a h
irányító 

Konzorc

Konzorc
mérföld
vezetője
beszám
kapcsol
rendsze

Időközi 

Mérföld
konzorc

5. A

Az öne
(ideértv

Tám
igény

Kizáró

önkorm

önkorm
társulá

iánypótláss
hatóságna

ciumok keze

ciumi form
kő elérését
e nyújthatja

molóval val
atos inform

erben. 

kifizetési ig

kövek köz
ciumi tag is 

Az önerő ig

erő igazolás
e az előleg

mogatást 
ylő típusa 

ólag önkorm

mányzat 

mányzati 
ás 

sal nem érin
k biztosítan

elése 

ában megv
t követően 
a be azzal, 
amint a k

mációkat a 

génylést kon

zötti kifizet
kezdemény

gazolása 

sa az aláb
igénylést is

Öner

mányzatok

költségv
előirányz

költségv
előirányz

ntett elszám
nia kell.  

valósított p
benyújtandó
hogy a kon
konzorcium

konzorciu

nzorciumi ta

tési igényl
yezhet. 
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) benyújtás

rő típusa 

k, önkormá

vetési 
zat 

vetési 
zat 

moló bizonyl

projektek e
ó beszámo
nzorciumi ta

mi tag nev
mi tag is 

ag is benyúj

éseket a 

nt történhe
akor: 

nyzati társ

Képvisel
testület 
tartalék 
felhatalm
nyilatkoz
Ez a d
részekén
megköté
önerő té
módosíta
(A hatá
táblázat 

Önkormá
határoza
rendeletb
jogot á
polgárme
Ez a d
részekén
megköté
önerő té
módosíta
(A hatá

latok támog

esetén a t
lót vagy kif
ag részére 
vére kiállíto

rögzítheti 

jthat.    

kedvezmé

et legkésőb

Iga

sulások, kö

ő-testületi 
költségvet
feletti ren

mazása 
zata a saját 
dokumentu
nt is benyú
ésekor a p
nyleges öss
andó, és a m
rozat köte
alatt.) 
ányzati társ
ata vagy a k
be foglalt -
truházó -
ester nyilatk
dokumentu
nt is benyú
ésekor a p
nyleges öss
andó, és a m
rozat köte

gatástartalm

ámogatási 
izetési igén
igényelt tám
ott elszám
a monitori

ényezett dö

bb az első 

azolás mód

ltségvetés

határozat, 
ési rendel

ndelkezési 
alapján 
forrás bizto
m a proj
jtandó, tám
projekt öss
szege alapj
módosítás b

elező tartal

ulás esetén
képviselő-te

a tartalék 
felhatalm

kozata. 
m a proj
jtandó, tám
projekt öss
szege alapj
módosítás b

elező tartal

mának kifize

előlegigén
nylést a kon
mogatási e

moló bizony
ng és info

öntése ala

kifizetési 

dja 

si szervek e

vagy a ké
letbe fogla
jogot átru
a polgá

osításáról. 
jekt dokum

mogatási sz
szköltsége, 
ján szükség
benyújtandó
lmi elemei

n a társulás
estület költs

feletti rend
mazása ala

jekt dokum
mogatási sz
szköltsége, 
ján szükség
benyújtandó
lmi elemei

etését az 

nylést, a 
nzorcium 
lőleggel, 
ylatokkal 
ormációs 

apján a 

igénylés 

esetén: 

épviselő-
alt - a 
uházó - 
ármester 

mentáció 
zerződés 

és az 
g esetén 
ó.  
it ld. a 

si tanács 
égvetési 

delkezési 
apján a 

mentáció 
zerződés 

és az 
g esetén 
ó.  
it ld. a 
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költség
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mogatást 
ylő típusa 

gvetési 

en támogatá

Öner

költségv
előirányz

ást igénylő

számlap

bankbeté

névre sz
értékpap

rő típusa 

vetési 
zat 

ő esetén: 

pénz 

ét 

zóló 
pír 

táblázat 

Az irányí
forrás biz
Ez a d
részekén
megköté
önerő té
módosíta

A forrás 
nevére k
bankszá
fogadhat
amennyi
több 
igazoláss
dokumen
egyenleg

30 na
kedvezm
hitelintéz
összegé
figyelmet
rendelke
kívánja 
ugyanarr
tartalmaz
Forinttól 
szerinti 
középárf

A kedve
napnál 
vagy ban
amennyi
több szá
kívánja 
ugyanarr
tartalmaz

Iga

alatt.) 

ító szerv ve
ztosításáról
dokumentu
nt is benyú
ésekor a p
nyleges öss
andó, és a m

igazolására
kiállított, 30
mlakivonat 
tó el. Fe
ben a szám
bankszáml
sal kíván
ntumoknak 
get kell tarta

aptári na
ményezett n
zet által k
ről, és an
t, hogy 

ezésre állá
igazolni, a 
ra a napra
znia! 

eltérő de
napon az 

folyamon ke

ezményezet
nem régeb
nki igazolás
ben az ért
ámlakivona
igazolni, a 
ra a napra
znia! 

azolás mód

ezetőjének n
. 
m a proj
jtandó, tám
projekt öss
szege alapj
módosítás b

a kizárólag a
0 naptári na

vagy 
elhívjuk a 
mlapénz ren
akivonattal,

nja igazol
ugyanarra 

almaznia! 

apnál ne
nevére a s
iadott igaz

nnak meglé
amennyibe

ását több 
becsatolt 

a vonatkoz

viza betét 
MNB álta

ell átszámíta

tt nevére k
bbi értékpa
s. Felhívjuk
ékpapír ren

attal, vagy 
becsatolt 

a vonatkoz

dja 

nyilatkozata

jekt dokum
mogatási sz
szköltsége, 
ján szükség
benyújtandó

a kedvezmé
apnál nem 

banki 
figyelmet

ndelkezésre
, vagy 
lni, a b
a napra vo

em régeb
számlaveze
zolás a ba
étéről. Felh
en a ba
banki iga
dokumentu

zó egyenle

esetén a
al közzétett
ani forintra.

kiállított, 30
apír száml
k a figyelm
ndelkezésre

banki iga
dokumentu

zó egyenle

a a saját 

mentáció 
zerződés 

és az 
g esetén 
ó. 

ényezett 
régebbi 

igazolás 
t, hogy 
e állását 

banki 
becsatolt 
onatkozó 

bbi, a 
ető vagy 
ankbetét 
hívjuk a 
ankbetét 

azolással 
umoknak 
eget kell 

 fentiek 
t deviza 
 

0 naptári 
akivonat 
et, hogy 
e állását 
azolással 
umoknak 
eget kell 
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mogatást 
ylő típusa 

Öner

hitel 

tagi kölc
magánkö

a projekt
megvaló
érdekéb
végrehaj
tőkeeme

zártvégű
lízing 

az állam
alrendsz
származ
támogat
nem térí
támogat
visszaté
támogat
kamattá
kedvezm
kamatú é
kamatme
hitel/kölc
fejleszté
adókedv
kockáza
tőkejutta

az állam
alrendsz
kívülről s
egyéb tá
(vissza n
térítendő
támogat
visszaté
támogat

rő típusa 

csön, 
ölcsön 

t 
ósítása 
en 
jtott 

elés 

ű pénzügyi 

mháztartás 
zereiből 
zó egyéb 
ás (vissza 
ítendő 
ás, 
rítendő 
ás, 
mogatás, 

ményes 
és 
entes 
csön, 
ési 
vezmény, 
ti 

atás) 

mháztartás 
zerein 
származó 
ámogatás 
nem 
ő 
ás, 
rítendő 
ás) 

A hitelin
kiadott k
hitelígérv
hitel/kölc

Kölcsöns
vagy bev

30 naptá
kiadott 
befizetet
Amennyi
értékpap
dokumen
igazolást

Lízingsze
átvételi je

Megkötö
határoza

Megkötö
határoza

Iga

ntézet vagy
kötelező ér
vény, 
csönszerződ

szerződés 
vételi pénztá

ári napnál n
igazolás 

tt összegről
iben szá

pír is forrá
ntummal eg
t is. 

erződés, a 
egyzőkönyv

ött hitelszerz
at támogatás

ött hitelszerz
at támogatás

azolás mód

y pénzügy
rvényű fina

vagy 
dés 

és banki á
árbizonylat.

em régebbi
a törzstő

ámlapénz, 
ás, akkor a
gy napon 

mellékletek
vvel és fizet

ződés, tám
s odaítélésé

ződés, tám
s odaítélésé

dja 

yi vállalkoz
anszírozási 

m

átutalásról 
. 

i, a hitelinté
őke-emelés 

bankbet
az ezeket 
kell kiadni

ket képező 
tési ütemter

mogatási sze
éről 

mogatási sze
éről 

zás által 
ajánlat: 

megkötött 

igazolás 

ézet által 
címén 

ét és 
igazoló 

 ezt az 

átadás-
rvvel. 

erződés, 

erződés, 
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A fenti 
benyújtá

Termés
választá
benyújtá
fogja az

Amenny
egy öss

Felhívju
számlak
a napra

Önkorm
rendelke
ében ha
kötelező
- A pr
- A pr
- A pr

mogatást 
ylő típusa 

 igazolási 
ását is előír

szetes szem
ása szerint 
ásakor nyila
z önerő rend

yiben a ked
szegben kér

uk a figyelm
kivonatnak,

a vonatkozó

mányzati tá
ezésre állás
atáskör áta
ő tartalmi el
rojekt címe,
rojekt megv
rojekt megv

Öner

kifizetett
vagy egy
elszámo
alátámas
dokume

víziközm
általi fina

módokon 
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mély, mikro
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atkozhat, am
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met, hogy va
 törzstőke-e
 egyenlege

ámogatást 
sát igazoló 
dás történi
lemei: 
 a támogatá

valósítási he
valósítási he

rő típusa 

t számlák, 
yéb, az 

olást 
sztó 
ntumok 

mű társulat 
anszírozás

helyettesít

-, kis- és k
bb az első
melyben vá
állását. 

zett a támo
y az önerő i

alamennyi b
emelés cím
t kell tartalm

igénylő, v
képviselőte
k, akkor az

ási kérelem
elyszínének
elyszínének

Az öner
megelőz
költségve
alátámas
előlegszá
esemény
valamint 
továbbá 
alátámas
előlegszá
esetében
Az így 
igénylés 
nem szü

Társulati
hozzájár
(amely ta
Amennyi
előlegez
hitelintéz
hitelígérv
A kedve
közötti m

tésére az 

középvállalk
ő kifizetési 
állalja, hogy 

ogatás kifize
igazolására
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mén befizete
maznia! 
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estületi hatá
z ennek me

mben megje
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rő rendelk
ően felme
etésében 
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ámla), va
yt hitelese
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sztó dokum
ámlával 
n a teljesíté
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i alapító 
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i meg, akk
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irányító h
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etését a pro
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ormányzati 
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egfelelő sze

lölttel összh
me; 
záma; 
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ezésre áll
erült, a 

szere
szolgáló 
agy egyéb
en dokum
st igazoló b

projekthez
mentumok m

történő s
s igazolása
tt dokume

n történő is

okirat, 
séről szóló
az érdekelt

ulat a hozzá
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hatóság má
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társulás 
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eplő 
számla 
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ormányzat 
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- A fe
- A 

meg
- A p

támo
- A p

forrá
dönt

- A tá
kére

- Az ö
eset

Amenny
kívánja 
kifizetés
igazolás
finanszí

Kötött 
Ajánlatn
hitelinté

- P
- P
- S
- A
- H
- A

t
k

- N
f
p
á

- K
h
v
s
k

- K
m

               
[1] Amenny

hitelintéz

elhívás szám
projekt ös

gegyezően; 
projektnek 
ogatási kér

projekt telje
ásait (saját
téssel mege
ámogatási 
elemben fog
önkormányz
tén az önko

yiben a Ke
biztosítani,

si igénylés
st, amely ta
írozása célj

célú hitel
nak, illetve 
ézet által kia
Projekt cím
Projekt főbb
Saját forrás
A hitel kedv
Hitel vagy k
A hitel/kötv
tekintettel a
kötelezettsé
Nyilatkozat 
finanszírozh
projektdoku
által számít
Kötelező é
hitelintézet 
visszavonh
számára. A
kedvezmén
Keretszerző
mekkora ös

                      
yiben a finanszír
zet által kiállított

ma; 
sszes költ

a támogat
elemmel, ill

es költségé
t forrás, h
egyezően; 
kérelem b

glaltakkal m
zat köteleze
ormányzati ö

edvezménye
, amely töb
 benyújtás

artalmazza, 
ából nyitott 

 esetében
a megköt

adott igazolá
e; 
b adatai; 
s hitelintéze
vezményeze
kötvény fina
vény biztosí
a fizetési k
égekre; 

arról, h
hatóságána
umentációba
tott adatokk
érvényű F

hajlandó 
atatlan fina
A finanszí

nyezett és a
ődés eseté
sszeg hívha

                       
rozási ajánlat va
t igazolás is tart

tsége a 

tás szempo
etve a támo

ére vonatko
hitel, egyéb

benyújtásako
megegyezőe
ettségvállalá
önerő össze

ezett a sajá
b fejlesztés

sakor fentie
hogy a ban
alszámlán 

 a hitelinté
tött hitel/kö
ásnak illetve

t által finans
ettje(i); 

anszírozási 
ítékán túli e
kötelezettsé

hogy a 
ak és p
an kiszámí

kal; 
inanszírozá
megfinans

anszírozási 
rozási sze

az irányító h
ében hitelin
ató még le.

agy a szerződés
talmazhatja. 

támogatási

ontjából el
ogatói dönté
ozó önkorm
b) a támog

or az igén
en; 
ását arra vo
egét a költs

át forrást o
s fedezetéü
ek mellé c
nk a projek
kezeli. 

ézet által k
ölcsönszerző
e a követke

szírozott ös

kondíciói; 
egyéb kötel
ég teljesítés

finanszíroz
pénzügyi 
ított pénzüg

ási Ajánlat
szírozni a 
ajánlatot b

erződés ha
hatóság álta
ntézet által 

s nem tartalmaz
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számolható
éssel mege

mányzati ön
gatási kére

nyelt támog

onatkozóan
ségvetésébe

olyan kötvén
l is szolgál 
csatolni ke
t saját forrá

kiadott Köte
ődésnek[1]

ezőket kell t

sszege; 

lezettség vá
sének bizto

zó hitelint
fenntartha

gyi mutatók

t esetében
projektet, 

bocsát rend
atályba lép
al aláírt támo

kiadott iga

zza a kötelező e

mel (költs

ó (elszámo
egyezően; 
nerő száms
elemmel, il

gatás össze

n, hogy a tá
en elkülönít

nnyel vagy 
egyszerre,
ll a hitelin

ására szánt 

elező érvén
vagy ahho
artalmaznia

állalások és
osítékául sz

ézet elvé
atóságának 
k megegye

n nyilatkoz
amelyre 

elkezésre a
ésének eg
ogatási sze
azolás arró

elemeket, a felté

égvetési t

olható költs
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lletve a tá

egét a tám

ámogatás e
ti. 
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ntézet által
t összeget a
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s feltételek 
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eznek a hit
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kötelező é
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gyetlen felt
erződés. 
ól, hogy a 
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ségét) a 

zegét és 
ámogatói 

mogatási 

lnyerése 
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a projekt 
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gokra és 
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érvényű, 
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tétele a 

keretből 
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A hitel/
szerződ

Projekt 

A Ked
megvaló
az első
irányító 
Kedvez
kívánt k
módon. 
projektte
megvaló
projektr

6. A

6.1. 

A támo
minősül

a) építé
első be
időpontj

b) tárgy

c) létesí
d) szolg
megelőz
megvaló
létrejötté

e) beru
teljesíte

 é
é

 o

 e

kölcsönsze
désben és a

összköltség

dvezményez
ósításához 
 kifizetési i

hatóság 
ményezett 
költségeinek
 Indokolt 
evékenység
ósulását, i
részek megv

A projektvé

A projekt m

ogatott proje
l: 

ési beruház
ejegyzés va
ja; 

yi eszköz, fo

ba) a kedv
bb) a ba) 
jogilag köt
bc) a ba) a
a beruház
anyag vag

ítmény felvá
gáltatás, e
zően megre
ósításra me
ének napját

uházás saj
ett szolgálta
építési tevé
építési nap
oktatást, ké
ilyen esemé
egyéb esete

rződés nem
az irányadó 

g támogatás

zett kötele
szükséges

igénylés (id
előírhatja 
a projekt e

k fedezetéü
eset ak

gek meg 
illetve a n
valósulása 

égrehajtás

megkezdés

ektek megk

zási tevéke
agy az épí

orgó eszköz

vezményez
alpont szer

telező érvén
alpont szeri
zó által aláí
gy termék s
ásárlása es
gyéb tevék
endelésre k
egkötött első
tól, érvénye

ját vállalko
tást tartalm

ékenységné
lóba történt
épzést, vag
ény napja; 
ekben az a

m tartalmaz
jogszabály

son felüli ré

es a pro
s, támogatá
deértve az 

a támoga
el nem szá
ül szolgáló 
kkor áll 
nem valós
nem támog
és fenntartá

 időtartama

se 

kezdése idő

nységet tar
ítésre vona

z, immateriá

ett általi els
rinti megren
nyű szerződ
inti megrend
rással igazo
zállítását ig

setén a felvá
kenység tá
kerül sor, e
ő szerződés
ességétől; 

ozásban tö
azó projekt

él építési na
t első bejeg
y rendezvé

lábbiak köz

zhat olyan 
yokban fogla

észének iga

ojekt elfog
áson felüli t

előlegigény
atási szerz
ámolható, i
önerőt is ig
fenn, ha 

sulása meg
gatott proj
ása nem biz

a 

őpontjának 

rtalmazó pr
atkozó első

ális javak (e

ső jogilag kö
ndelés hián
dés létrejött
delés és a b
olt átvételi 

gazoló okmá
ásárlás időp
ámogatása 
nnek időpo
s hatályba l

örténő meg
t vonatkozá
apló vezetés
yzés napja

ényeket ma

zül a legkorá

feltételt, m
altaknak. 

azolása: 

adott műs
eljes önerő
ylést is) jóv
ződésben/tá
lletve elszá
gazolni köte

az öne
ghiúsíthatja
ekttevékeny
ztosítható.

az alábbi 

rojekt eseté
ő visszavon

gyüttesen: 

ötelező érvé
nyában – az
tének a nap
bb) alpont s
nap az első
ányon, 
pontja; 
esetén am

ontja, előzet
lépésének n

gvalósítását
sában: 
s kötelezett
; 
gába fogla

ábbi időpon

mely ellentm

szaki, sza
őt biztosítan
váhagyásán
ámogatói o
ámolható, d
eles, a fent
rőből meg

a támoga
ységek né

időpontok 

én az építé
nhatatlan kö

eszközök) b

ényű megre
z arra vona
pja, 
szerinti szer
ő beszerzet

mennyiben 
tes megren
napja, függe

t, vagy sa

tségének fe

ló szolgálta
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mond a tám

akmai tarta
ni. Indokolt 
nak feltétele
okiratban, 
de elszámo
tiekben rés
gvalósítani 
atott proje

élkül a tám

közül a leg

ési naplóba
ötelezettség

beszerzése

endelés nap
atkozóan me

rződés hián
tt gép, bere

a szerződ
delés hiány
etlenül a sz

aját vállalko

ennállása es

atás esetén

mogatási 

almának 
esetben 

eként az 
hogy a 

olni nem 
zletezett 

kívánt 
ktrészek 
mogatott 

gkorábbi 

a történő 
gvállalás 

e estén 

pja, 
egkötött, 

nyában – 
endezés, 

éskötést 
yában, a 
zerződés 

ozásban 

setén az 

 az első 
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A proje
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vé
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4. ké
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célterületek
. 

ciumok kez
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yiben a sz
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A projekt f

ekt fizikaila
nység a Tá
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tott tevéken
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étel (enged
frastrukturá

meghatározo
tvétel lezárá
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épzés eseté
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szoftver), h
apja; 

előkészítési 
asztó bizon
at kiegyenlít

ékenység v
ban, munká

projekt me
olható költs

ojekt több 
knek megfe

elése:  

et projekts
kenységek 
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 keretmegá

mely támo
, keret-meg
atkozásában
nek hiányáb
ma minősül. 

tkozásában

zerződés h
pontjától elt
hatályba lé

fizikai befej

g befejeze
ámogatási 
ételek melle
nysége fizik
erzés és in
yezésdátum
esztés és i
délyköteles 
ális beruház
ott időpont 
ásának napj
ál a megbíz

én a képzés
nc és gyár
onlapfejlesz

költségne
nylaton sze
tés dátuma
végrehajtás
ltatói utasítá

egkezdésén
ségét, továb

célterületre
elelő tevék

szinten szü
közül a fen

állapodások

ogatott tevé
állapodássa
n készült k
ban az eg

n felfüggesz

atályba lép
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épés vagy a

jezése 

ett, amenny
szerződésb

ett teljesült. 
kai teljesítés
formációs t
a illetve a s
infrastruktur

építés es
zás esetébe
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zó által aláí
s teljesítésé
tási know-h
ztés eseté

ek minősü
ereplő fizik
a közül a leg
sában rész
ásban e pro

nek a földte
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e terjed ki, 
kenységek 

ükséges é
ntiek szerint

k kezelése:

ékenység 
al rendelke

külön kiegés
gyedi megr

ztő hatályú s
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szerződés 

a feltétel bek

yiben a pr
ben megha
A projekt f
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technológia

számla kelte
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en a szüksé
engedélyk

írt teljesítés
ét igazoló do
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ülő számla
ai teljesítés

gkorábbi idő
ztvevő saj
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rület megvá
kt-előkészíté

a projekt 
kezdési id

rtelmezni, 
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vonatkozás
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szítő szerz
rendelést ig

szerződése

dőpontja a 
felfüggeszt

következtén
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e/teljesítése
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ogerős ha
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a, vagy e
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őpont vagy 
át foglalko
án megjelöl

ásárlása, h
ési tevéken

megkezdés
dőpontjai k

tehát az 
an megkez

sában a tá
kt megkezd
ődés, meg
gazoló okm

k kezelése:

szerződés
tő feltételt t
nek napja m

tében támo
szerint, a

ezés napján
, a következ
beszerzése

e közül a ké
én megtörté
sználatbavé

rős szakhat
és esetén 
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m kiállításána
hnológia-fejl
ló dokume

egyéb elsz
nylat kiállítá

oztatott m
lt kezdési id

a az nem k
ység. 
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közül a leg

egyes tag
zdettet kell a

ámogatást 
dés időpontj
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mány kiállít

: 

s érvényess
tartalmaz, a

minősül. 

ogatott vala
a helyi felh
nak a proje
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ésőbbi dátum
énik a hasz
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tósági enge
a műszaki 
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entum kiáll

zámolást 
ás és a 

unkaköri 
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gkorábbi 

ok által 
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jának az 
hatályba 
tásának, 
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a projekt 
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hívásban 
kt utolsó 
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szerzése 
ításának 
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9.	A	kö

A közb
lefolytat
rendele
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A proje
különös
eljárásra
beszerz
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megfele
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Felhívju
esetleg
meghat
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A közb
törvény 

Közbes
megköté
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egyébké
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f) bárm
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A közbe
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értékha
közzéte

Felhívju
irányuló

özbeszer

beszerzési 
tásához m
teit kell al
án is lehet t

ekt megvaló
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a, egysze

zésre kerül
y tisztaságá
elő eljárásra

Közbeszer

uk a figye
gesen fenn
tározott kö
a kedvezmé

beszerzésre
(2015. évi 

zerzési eljá
ése céljáb
ósítása érd

ként a K
ülhetnek, a
ént Kbt. 
ósuló besze
k több mint
zabály alól k
edi kormány
edi munkahe
zési, tovább
tás-fejleszté
lkozások új

mely, 2015. 
sból szárm

eszerzési k
adja az ado

yes beszer
tárokat a K

eszi, ez a Kö

uk a figyelm
ó igényt (t

rzési	köte

kötelezetts
minden ese

kalmazni, 
tájékozódni

ósítása sor
szüksége

erű versen
 sor – a 
ára, esélye
a. 

rzési kötele

lmet a pro
nálló közb
ötelezettsé
ényezett fe

e kötelezett
CXLIII. tv., 

árást az ajá
ból köteles
ekében. A 

Kbt. hatál
zaz közbes
hatálya a

erzéseik vo
t 40 000 00
kivételt jelen
ydöntésben 
ely-teremté
á tanműhel

ési és innov
jraiparosítás

november
azó támoga

kötelezettsé
ott beszerzé

rzési tárgy
Közbeszerz
özbeszerzé

met, hogy a K
támogatási 

elezettsé

ség megálla
etben a h
amelyekről 
. 

rán a támo
es fordítani
yeztetési 
közpénzek 
egyenlőség

ezettség 

ojekt keret
beszerzési 
égek megá
eladata. 

t személye
a továbbiak

nlatkérőkén
sek lefolyt
támogatás
ya alá n
szerzési kö

alá nem t
natkozásáb

00 Ft össze
nt, ha a bes
megállapíto
si támogatá
y-létesítési 

vációs célú t
si célt szolg
r 1-jét meg
atásból. 

g azokra a
ési tárgyra v

yakra vona
zési Hatósá
ési Hatóság 

Kbt. arra is 
kérelmet)

égre	vona

apításához
hatályos kö

a Közbes

ogatást igé
iuk a besz
eljárásra 
ésszerű, 

gre, nyilván

tében meg
 kötelezet
állapítása 

k és szerv
kban: Kbt.) 

nt meghatá
tatni mega
sból megv
nem tarto
ötelezettsé
tartozó Ke

ban is kötele
egben része
szerzés az a
ott beruház
ásból, 

és -fejleszt
támogatásb

gáló beruhá
gelőzően ig

a beszerzés
vonatkozó k

atkozó unió
ág a Közbe
www.kozbe

ad lehetősé
) nyújtott 

atkozó	tá

, a közbe
özbeszerzé
szerzési Ha

énylőnek, i
zerzések s
vagy egyé
hatékony é

nosságra, é

valósítand
ttségre. A
és betart

vezetek kör
határozza m

rozott szerv
adott tárgy
alósuló be
ozó szerv

ég alá kerü
edvezmény
esek közbe
esülnek tám
alábbiak va

zási támoga

tési támoga
ból, 
ázásainak tá
gényelt unió

sekre vonat
közbeszerzé

ós értékha
eszerzési É
eszerzes.hu

éget, hogy 
be, vagy 

ájékoztat

szerzési e
ési törvény
atóság ww

lletve a ke
során – a
éb módsze
és felelős 
és egyenlő

ó beszerzé
Az irányad
ása a tám

rét a hatál
meg. 

vezetek viss
yú és ér

eszerzés vo
vezetek is
lhetnek. Ki
ezettek az
szerzési elj

mogatásban
lamelyikébő
tásból, 

atásból, 

ámogatásáb
ós, illetve h

kozik, ame
ési értékhat

tárokat, va
Értesítőben 
u honlapjáró

ha az ajánla
fog benyú

tó	

ljárások sz
yt és vég
ww.kozbesze

edvezménye
akár közbe
errel meg
felhasználá

ő elbánás 

ések tekin
dó jogsza
mogatást 

lyos közbe

szterhes sz
rtékű besz
onatkozásá
s ajánlatk
iemelendő, 
zon támog
járás lefolyt
n. Ezen 40 
ől valósul m

ból, vagy 
hazai költs

elyek becsü
tárt. 

alamint a 
minden é

ól letölthető

atkérő támo
újtani, az 

zabályos 
rehajtási 
erzes.hu 

ezettnek 
szerzési 
valósuló 

ására, a 
elvének 

ntetében 
bályban 
igénylő, 

szerzési 

zerződés 
zerzések 
ában az 
kérőnek 
hogy az 
gatásból 
tatására, 
000 000 

meg: 

égvetési 

lt értéke 

nemzeti 
v elején 

ő. 

ogatásra 
eljárást 
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2. A

A közbe
szükség
helyzet-
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A közb
igénylő/
lefolytat
akkredit
közbesz
www.ko

Felhívju
részben
szolgált
ötszázm
akkredit

2.1. 

Amenny
szolgált
beszerz
becsült 

Felhívju
beruház
szolgált
rendele
is. 

2.2. 

Felhívju
összefé
előkész
amely f
gazdasá
érdek m

Felhívju
beruház
szolgált
rendele
tekinteté

íthatja – f
enésére. 

A közbesze

eszerzési e
ges cselekm
- és piacfelm
rdető) hirdet

eszerzési e
/ kedvezmé
tnia a proje
tált közbe
zerzési 
ozbeszerzes

uk a figyelm
n vagy egé
tatás megre
millió forinto
tált közbesz

Becsült ér

yiben egy é
tatás-megre
zésére irány
érték megh

uk a figyelm
zások, vala
tatások köz
t további sp

Összeférh

uk a támo
érhetetlensé
zítésében é
funkcióinak
ági érdek v

miatt nem ké

uk a figyelm
zások, vala
tatások köz
t–további 
ében is. 

függetlenül 

erzések elő

eljárás elők
mények elv
mérés, a kö
tmény, felh

eljárás elők
ényezett nem
kt megvaló

eszerzési s
szaktanác

s.hu honlap

met, hogy a 
észben eur
endelése es
ot elérő ér
zerzési szak

rték 

építési beru
endelés, il
yuló közbes
határozásáh

met, hogy 
amint az 
zbeszerzésé
peciális sza

etetlenség

gatást igé
égi szabály
s lefolytatá

k pártatlan 
vagy az eljá
épes. 

met, hogy 
amint az 
zbeszerzésé
speciális 

attól, ho

őkészítése

észítése al
végzése, íg
özbeszerzés
ívás és a do

készítése é
m tudja bizt
sítása sorá
szaktanács
sadók 

pján elérhető

Kbt. 27. § 
ópai uniós 
setén az un
rtékű közbe
ktanácsadó

házás vagy
letve azo
szerzés rés
hoz az össz

a Kbt., val
építési be

ének részle
abályokat ta

g 

nylők/kedve
yokra. Öss
sában az a
és tárgyila

árásban rés

a Kbt., va
építési be

ének részle
szabályoka

gy sor ke

 

latt az adot
y különöse
s becsült ér
okumentáci

és lefolytatá
tosan megá
án – célszer
adót is i
névjegyzék
ő. 

(3) bekezd
forrásból 

niós értékh
eszerzési e
ót bevonni.

y ugyanazo
nos vagy 
szekre bont
zes rész érté

amint – ép
eruházások
etes szabá

artalmaz a b

ezményeze
szeférhetet
ajánlatkérő 
agos gyak
szt vevő ga

alamint – é
eruházások
etes szabá
at tartalma

erült-e már

tt közbesze
en az adott 
rtékének fe
ió előkészít

ása során 
állapítani, kö
rű lehet – m
igénybe v
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désében me
megvalósu

határt elérő,
eljárásba a

on közvetlen
hasonló
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ékét kell fig

pítési beruh
khoz kapcs
ályairól szó
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len és ne
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orlására bá

azdasági sz

építési ber
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ályairól szó
az az ös

r a támog

erzési eljárá
közbeszer

lmérése, az
ése értendő
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öteles-e köz
más szakért
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egfogalmaz
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 építési be
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solódó terv
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15. (X. 30.
etlenségi k

vásának 

déséhez 
csolatos 

megindító 

mogatást 
i eljárást 
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t érintő bes
edvezménye

esítési eljár
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tésének kez
n beszerzé
ményekről sz

ített beszer
zó feltéte
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