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Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai

esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás

jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A

beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon

megadott sablonoknak megfelelően állították össze.

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/
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AA.. AA TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS CCÉÉLLJJAA ÉÉSS HHÁÁTTTTEERREE

AA11.. AAllaappvveettőő ccééll ééss hhááttttéérr iinnffoorrmmáácciióó

Az  Új  Széchenyi  Terv  középpontjában  a  foglalkoztatás  dinamikus  bővítése  áll:  az  a
törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió
új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és
tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a
munkahelyteremtés.  Az  állami  fejlesztés-  és  támogatáspolitika  azzal  járul  hozzá  a
munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is
támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokat
határoz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchényi Terv meghatározza azokat a
kitörési pontokat, amelyektől a gazdaság egészének dinamizálása várható. Ezek:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Tranzitgazdaság

A pályázati konstrukció – szervesen kötődve az Új Széchenyi Terv általános céljaihoz – a
Tudomány – Innováció – Növekedés kitörési ponthoz kapcsolódva, a kreatív iparral
termékeinek összefüggő befogadását és előállítását elősegítő kompetenciák, hozzáállások
(attitűdök), tudások elsajátítására kínál lehetőséget a gyermek- és ifjúsági korosztály
számára, az iskolarendszerű, formális oktatáshoz kapcsolódó, valamint az egész életen át
tartó tanulás új tanulási formáit támogató nem formális és informális tanulási alkalmak
keretében.
A konstrukció átfogó célja a kreatív iparhoz kapcsolódó elméleti ismeretek és gyakorlati
tevékenységek körének bővítése, a támogatások felhasználása során a személyes aktivitás
által létrejövő hozzáadott érték maximalizálása, a TÁMOP-3.2.3 korábbi kiírásainak
tapasztalatait is felhasználva, ám ezekhez képest új fejlesztési irányt kijelölve. Az Európai
Unióhoz hasonlóan, Magyarország versenyképességi esélyeit többek között a magas
hozzáadott értékű, lokális értéktartalmat hordozó márkák, emblémák felépítésével lehet
tartósan növelni. Ehhez nélkülözhetetlen a kreatív ipar hatékony működtetése, társadalmi
beágyazódásának, gazdaságfejlesztő hatásának elősegítése.
Különös  jelentősége  van  annak,  hogy  azokon  a  településeken,  ahol  a  formális  képző
intézmények nem, vagy csak rossz hatásfokkal működnek, a közművelődési intézmények,
a közérdekű muzeális gyűjtemények és a kiállítóhelyek (tájházak, irodalmi emlékházak)
jelentik a reális alternatívát a hátrányos helyzetű csoportok bekapcsolására az egész
életen át tartó tanulás folyamatába, ezzel a kreatív iparral összefüggő ismeretek, tudások,
képességek megszerzésének a gyakorlatába.
A  konstrukció  további  célja,  hogy  az  iskolarendszeren  belül  megszerzett  képességeket,
kreativitást továbbfejlesztő közösségi szolgáltatások az országban arányosan és minél
teljesebb körben legyenek elérhetők. Ezt elsősorban a hátrányos helyzetű kistérségek és
települések előnyben részesítése szolgálja. A beavatkozás hozzájárul a térségek és
települések népesség-megtartó erejének, helyi életminőséget javító képességének
növekedéséhez is. A helyi hagyomány kreatív felhasználása, az ehhez szükséges ismeretek
és kompetenciák birtoklása hosszabb távon hozzájárul a térség gazdasági növekedéséhez,
a foglalkoztatás javításához egyaránt. A helyi hagyományalkotó értelmezése szerencsésen
bővíti a kreatív ipar európai vertikumát, valódi növekedést és munkahelyteremtést
szolgáló lehetőség, igazi hungarikum.
A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele a kreatív iparral
összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetésére, az új tanulási formák
alkalmazására, a környezeti nevelés elősegítésére a gyermek és ifjúsági korosztály
számára.
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A fejlesztések hatásaként a régiók, kistérségek és települések, illetve a hozzájuk
kapcsolódó közművelődési programok és kreatív szektor szerves együttműködéséből
jönnek létre az új típusú innovációk – melyek megfelelő megalapozással,
együttműködéssel és a szükséges kompetenciák birtokában hosszabb távon
hozzájárulhatnak a térség gazdasági növekedéséhez, a foglalkoztatás javításához.
Elsősorban  a  területi  és  társadalmi  hátrányokkal  sújtott  népesség  számára  a
közművelődési intézmények olyan kompetencia- és képességfejlesztő, akár egyénre
szabott programok nyújtására lesznek képesek, amelyeket ezek a csoportok máshol nem
érhetnek el, s amelyek hatása hosszú távon is fenntartható és biztosítható. A programok
révén a résztvevők megismerkednek a kreatív iparban rejlő lehetőségekkel, az ezek
birtoklásához szükséges tudások, kompetenciáik elsajátításával egyúttal a munkaerő-piaci
alkalmazkodóképességük javulása is várható.

AA22.. RRéésszzccééllookk

A fentiek érdekében a konstrukció konkrét célja:

1. A támogatott intézmények humán erőforrásának és egyéb keretfeltételeinek alkalmassá
tétele a kreatív iparral összefüggő nevelési-közösségi tevékenységek, szolgáltatások
megvalósítására.

2. Az iskolán kívüli, kreatív kompetenciafejlesztés közoktatási intézményrendszerhez
történő közvetlen kapcsolódását elősegítő együttműködések, programok létrejötte és
megvalósulása.

3.  A  helyi  kötődésű kreatív  iparterületekhez  kapcsolódó  ismeretanyag  feltárása,
elterjesztése a helyi célcsoport körében, informális és non-formális tanulási alkalmak
révén.
4. A helyi értékeket hordozó kreatív ipar területeihez kapcsolódóan előállított, a
kompetenciafejlesztés végeredményét képző produktumok/termékek létrehozása.

AA33.. RReennddeellkkeezzééssrree áállllóó ffoorrrrááss

A  TÁMOP-3.2.3/A pályázati konstrukció támogatására a 2011-13 évi akciótervi időszakban
összesen 1 500 000 000 Ft áll rendelkezésre, melyből 2012. január 13-ig 700 000 000
forint pályázható, míg 800 millió Ft 2012. II. félévében1 lesz elérhető. A 2012. január 13-ig
pályázható összeg a következők szerint kerül megosztásra: a keret 70%-a B1.1 pont 1.
alpontjában meghatározott közművelődési intézmények illetve fenntartóik, további 30%-a
pedig B1.1 pont 2. alpontjában meghatározott irodalmi emlékházak, tájházak, illetve ezek
fenntartói támogatására kerül elkülönítésre. Amennyiben a B1.1 pont 1. alpontjában
meghatározott közművelődési intézmények illetve fenntartóik részéről nem érkezik be
elegendő számú pályázat, illetve a beérkezett pályázatok nem érik el a támogatáshoz
szükséges  ponthatárt,  a  fennmaradó  keret  a  B1.1  pont  2.  alpontjában  meghatározott
irodalmi emlékházak, tájházak, illetve ezek fenntartói támogatására is felhasználható.
Ugyanígy amennyiben a B1.1 pont 2. alpontjában meghatározott irodalmi emlékházak,
tájházak, illetve ezek fenntartói részéről nem érkezik be elegendő számú pályázat, illetve a
beérkezett  pályázatok  nem  érik  el  a  támogatáshoz  szükséges  ponthatárt,  a  fennmaradó
keret a B1.1 pont 1. alpontjában meghatározott közművelődési intézmények illetve
fenntartóik támogatására is felhasználható.
Kizárólag Magyarország területén, de a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló
projektek támogathatók.

1 A pályázatok 2012. II. félévében történő beadásának lehetőségét és feltételeit az NFÜ közleménye fogja
szabályozni.
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A  projekt  keretében  átjárhatóság  alapján  az  ERFA  típusú  tevékenységek  fedezetére  a
rendelkezésre álló forrás maximum 10%-a, azaz összesen maximum 70 000 000 forint
fordítható.

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

AA44.. TTáámmooggaatthhaattóó ppáállyyáázzaattookk vváárrhhaattóó sszzáámmaa

A támogatott pályázatok várható száma: 40-50 db.
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BB.. PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓKK KKÖÖRREE

BB11.. PPáállyyáázzóókk kköörree ééss jjooggii ffoorrmmáájjaa

BB11..11.. AA ppáállyyáázzaattoott bbeennyyúújjttaannii jjooggoossuulltt sszzeerrvveezzeetteekk

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

1. Közművelődési intézmények a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról  és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CXL  törvény  74.  §-a  valamint  a
törvény 1. mellékletének p) pontja szerint, vagy fenntartóik az alábbiak szerint:

A fejlesztendő közművelődési intézmény fenntartója kizárólag akkor
jogosult a pályázat benyújtására, ha a fenntartott intézmény számára a
pályázat önálló benyújtása nem lehetséges. Ennek megfelelően
pályázatot nyújthat be:
a) Önállóan pályázat benyújtására és szerződéskötésre jogosult
közművelődési intézmény.
b) Önállóan pályázat benyújtására és szerződéskötésre nem jogosult
közművelődési intézmény esetében annak fenntartója

Fenntartó által benyújtott pályázat esetében a támogatás kizárólag a
jelen pályázat feltételei szerint, a közművelődési intézmény
fejlesztésére fordítható.
Egy fenntartó csak egy pályázatot adhat be. Egy pályázat egy
fenntartott közművelődési intézményre vonatkozhat.

2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló  1997.  évi  CXL  törvény  39.  §  (2)  bekezdése  szerinti  muzeális  intézményi
működési engedéllyel rendelkező tájházak, irodalmi emlékházak, vagy fenntartóik az
alábbiak szerint:

Pályázat benyújtására önállóan pályázat benyújtására és
szerződéskötésre jogosult szervezetek jogosultak. Ennek megfelelően
pályázni nyújthatnak be:

a) Önállóan pályázat benyújtására és, szerződéskötésre jogosult
tájházak, irodalmi emlékházak. (Ebben az esetben fenntartóik nem
pályázhatnak az adott intézmény fejlesztésére)

b) Önállóan pályázat benyújtására és, szerződéskötésre nem jogosult
tájház vagy irodalmi emlékház esetében a fenntartó nyújthat be
pályázatot. Fenntartó által benyújtott pályázat esetében a támogatás
kizárólag a jelen pályázat feltételei szerint, a tájház vagy irodalmi
emlékház fejlesztésére fordítható.

c) Amennyiben a tájház vagy irodalmi emlékház költségvetési szerv
telephelyeként (pl. megyei múzeumi szervezet vagy egyéb önállóan
működő és gazdálkodó muzeális intézmény tagintézményeként,
filiájaként) működik, a költségvetési szerv jogosult pályázni, de a
támogatás kizárólag a jelen pályázat feltételei szerint, a tájház vagy
irodalmi emlékház fejlesztésére fordítható.
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Egy fenntartó/múzeumi szervezet csak egy pályázatot adhat be. Egy
pályázat több fenntartott /tagintézménynek minősülő tájházra és
irodalmi emlékházra vonatkozhat.

Tájháznak minősülnek a népi építészet szempontjából jelentős, esetleg népi
műemlékeknek minősített épületekben berendezett lakásbelsőket (esetleg
műhelyeket, kezdetlegesebb ipari létesítményeket) bemutató intézmények. A
közérdekű muzeális kiállítóhely és közérdekű muzeális gyűjtemény szakmai
besorolással rendelkező, valamint a felsorolt szakmai szempontoknak megfelelő
intézményeket az alábbi honlapon található, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
által összeállított hivatalos lista tartalmazza:

http://www.kormany.hu/download/9/28/30000/Muze%C3%A1lis%20int%C3%A9
zm%C3%A9nyi%20m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si%20enged%C3%A9llyel%2
0rendelkez%C5%91%20t%C3%A1jh%C3%A1zak.xls#!DocumentBrowse

(Amennyiben a link nem lenne elérhető, a hivatalos lista a Nemzeti erőforrás
Minisztérium Kulturális Államtitkársága Közgyűjteményi Főosztályától kérhető; e-
mail: muzeum@nefmi.gov.hu)

Irodalmi emlékháznak minősülnek azok az intézmények, melyekben egy–egy
író  született,  élt,  látogatást  tett,  s  amely  a  tartózkodásának  szellemi,  tárgyi
dokumentumait őrzi.  A közérdekű muzeális kiállítóhely és közérdekű muzeális
gyűjtemény szakmai besorolással rendelkező, valamint a felsorolt szakmai
szempontoknak megfelelő intézményeket az alábbi honlapon található, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium által összeállított hivatalos lista tartalmazza:

http://www.kormany.hu/download/8/28/30000/Muze%C3%A1lis%20int%C3%A9
zm%C3%A9nyi%20m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si%20enged%C3%A9llyel%2
0rendelkez%C5%91%20irodalmi%20eml%C3%A9kh%C3%A1zak.xls#!Document
Browse

(Amennyiben a link nem lenne elérhető, a hivatalos lista a Nemzeti erőforrás
Minisztérium Kulturális Államtitkársága Közgyűjteményi Főosztályától kérhető; e-
mail: muzeum@nefmi.gov.hu)

Az önállóan pályázó (de fenntartóval rendelkező) intézmények, szervezetek által benyújtott
pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat (17. számú melléklet) szükséges.
Jelen kiírás keretében konzorciumok pályázására nincs lehetőség.

Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő
partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.

Figyelem! A pályázati benyújtásának egyéb feltételeit a pályázati útmutató B6
pontja tartalmazza.

http://www.kormany.hu/download/9/28/30000/Muze%E1lis%20int%E9zm%E9nyi%20m%FBk%F6d%E9si%20enged%E9llyel%20rendelkez%F5%20t%E1jh%E1zak.xls%23!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/9/28/30000/Muze%E1lis%20int%E9zm%E9nyi%20m%FBk%F6d%E9si%20enged%E9llyel%20rendelkez%F5%20t%E1jh%E1zak.xls%23!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/9/28/30000/Muze%E1lis%20int%E9zm%E9nyi%20m%FBk%F6d%E9si%20enged%E9llyel%20rendelkez%F5%20t%E1jh%E1zak.xls%23!DocumentBrowse
mailto:muzeum:@nefmi.gov.hu
http://www.kormany.hu/download/8/28/30000/Muze%E1lis%20int%E9zm%E9nyi%20m%FBk%F6d%E9si%20enged%E9llyel%20rendelkez%F5%20irodalmi%20eml%E9kh%E1zak.xls%23!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/8/28/30000/Muze%E1lis%20int%E9zm%E9nyi%20m%FBk%F6d%E9si%20enged%E9llyel%20rendelkez%F5%20irodalmi%20eml%E9kh%E1zak.xls%23!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/8/28/30000/Muze%E1lis%20int%E9zm%E9nyi%20m%FBk%F6d%E9si%20enged%E9llyel%20rendelkez%F5%20irodalmi%20eml%E9kh%E1zak.xls%23!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/8/28/30000/Muze%E1lis%20int%E9zm%E9nyi%20m%FBk%F6d%E9si%20enged%E9llyel%20rendelkez%F5%20irodalmi%20eml%E9kh%E1zak.xls%23!DocumentBrowse
mailto:muzeum:@nefmi.gov.hu
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BB11..22.. JJooggii FFoorrmmaa

Jelen pályázati kiírás keretében a B1.1 pont rendelkezéseinek megfelelő alábbi
szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és
nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján):

312 Központi költségvetési szerv 321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv 342 Köztestületi költségvetési szerv
328 Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 351 Országos kisebbségi önkormányzat

352 Országos kisebbségi önkormányzati
költségvetési szerv

371 Helyi kisebbségi önkormányzat

372 Helyi kisebbségi önkormányzati
költségvetési szerv

529 Egyéb egyesület

541 Kamara
549 Egyéb köztestület 551 Egyház
552 Önálló egyházi intézmény 553 Egyház önálló szervezete
559 Egyéb egyházi szervezet 569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 573 Nonprofit részvénytársaság
591 Egyesülés 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit

szervezet
699 Egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit
szervezet

951 Gesztorönkormányzat, társulás

BB22.. MMéérreett

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

BB33.. SSzzéékkhheellyy

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő intézmény/szervezet adhat be pályázatot
fejlesztésre.

Amennyiben  a  pályázó  székhelye  szerint  a  311/2007.  Korm.  rendeletben  meghatározott
leghátrányosabb 47 kistérség valamelyikébe vagy a 240/2006. Korm. rendeletben
meghatározott, az országos átlagot legalább 1,75-szeresen meghaladó munkanélküliségű
települések körébe tartozik, a pályázat bírálatakor előnyben részesül.  (Többletpontot kap.)

BB44.. IIppaarráágg

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

BB55.. TTííppuuss//kkaarraakktteerr

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
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BB66.. AA ppáállyyáázzaatt bbeennyyúújjttáássáánnaakk eeggyyéébb ffeellttéétteelleeii

1. A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó ellen nem folyhat csőd-,
végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás, a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett
esetében adósságrendezési eljárás. Amennyiben a pályázó ellen csőd-,
végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló,
jogszabályban meghatározott, illetve adósságrendezési eljárás indul a pályázat
elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét a pályázónak
azonnal be kell jelenteni.
Amennyiben a csőd-, végelszámolási vagy felszámolási, vagy egyéb, a
megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott, illetve adósságrendezési
eljárásról a pályázó nem tud nyilatkozni, fentiekről a fenntartója nyilatkozik. (A
nyilatkozatot a Pályázati útmutató 17. számú mellékletén kell megtenni.)

2. Nem köthető támogatási szerződés, és nem folyósítható támogatás a pályázó
részére, ha a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság
hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját
forrásai címen tartozása van, és arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést
(részletfizetés, fizetési halasztás) nem engedélyezett.

3. A pályázónak meg kell felelnie az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
15. §-ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. A
pályázónak rendelkezésre kell bocsátania az Áht. 15.§ (12) bekezdés szerint
vizsgálandó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
adatait.

4. A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja, hogy nevét, a projekt
tárgyát,  a  döntés  időpontját  (év,  hónap)  a  4/2011.  (I.  28.)  Korm.  rendeletben
szabályozott módon az NFÜ közzétegye.

5. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár
által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz az ÁMR. 113. § (2)
bekezdés C) pontjában foglaltak alapján a jogosultak hozzáférjenek. Amennyiben a
pályázó nem rendelkezik önálló adószámmal vagy bankszámlaszámmal, a fenti
adatok közül ezen adatok ellenőrzésére vonatkozóan a fenntartónak kell nyilatkozatot
nyújtania a 17. számú mellékletben.

6. A pályázó a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 127. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt
esetek bekövetkezése esetén a támogatást és annak kamatait visszafizeti. A
nyilatkozatot  a pályázó,  illetve a fenntartó nyújtja a 4/2011. (I.28.)  Korm. rendelet
34.§ (2) bekezdése a) és b) pontjai  szerint.  (A fenntartó nyilatkozatát  a 17.  számú
mellékletben nyújtja be.)

7. A  pályázó  és  fenntartója  nyilatkozik  arról,  hogy  a  292/2009.  (XII.  19.)  Korm.
rendelet 121.§ (1) bekezdése szerinti releváns bejelentési kötelezettségét teljesíti. (A
fenntartó nyilatkozatát a 17. számú mellékletben nyújtja be.)
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8. Amennyiben a pályázó biztosíték nyújtására köteles, a pályázó a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet 33.§-ában és a pályázati felhívásban vagy útmutatóban
meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) első folyósításáig
rendelkezésre bocsátja.

9.  A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat befogadását
követően  a  pályázatban  foglaltakat  az  arra  feljogosított  szervezet  előzetesen  a
helyszínen a 4/2011 (I.28) kormányrendelet 105.§-ának megfelelően ellenőrizze. A
pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárul, hogy a pályázatban foglaltak
megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását az arra jogosult szervezetek ellenőrizzék.

10.A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény  (a  továbbiakban  Knyt.)  6.§  (1)  bekezdésében  foglalt  összeférhetetlenségi
okok a pályázó személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben
nem állhatnak fenn.

11.Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a pályázat benyújtását
követően merül fel, vagy a pályázó a törvény bármely rendelkezését megsérti, a
pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet.

12.A pályázat benyújtásával a pályázó nyilatkozik, hogy eleget tett a Knyt.
rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség
megszüntetése érdekében.

13.Amennyiben  a  Knyt.  8.  §  (1)  bekezdés  valamely  pontja  szerinti  érintettség  a
pályázóval, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak
az NFÜ honlapján történő közzétételét 8 munkanapon belül a pályázónak
kezdeményeznie kell a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó
körülmény pontos megjelölésével a jelen pályázati felhívás mellékletét képező
közzétételi kérelem alapján.

14.Amennyiben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI.  törvény  8.§  (1)  szerinti  érintettség  a  pályázó  személyével,  illetve  a
pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, az NFÜ honlapján e körülmény
közzétételére sor kerül.

15.Nem nyújthat be pályázatot az a helyi önkormányzat - ideértve a helyi önkormányzat
részvételével működő települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulását, helyi
önkormányzatok társulását, valamint a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendeletben
foglaltak  szerint  létrehozott  konzorciumot  is  -,  amely  nem  felel  meg  a  292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet 140/A. §-ban foglaltaknak.

16.A pályázó az adott  tárgyban pályázatot  korábban nem nyújtott  be.  (Amennyiben az
adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg pályázatot nyújtott be, abban az esetben
külön nyilatkozaton fel kell tüntetni a pályázat kiírójának nevét, az adott pályázati
konstrukció azonosító számát, továbbá a pályázat benyújtásának időpontját.),
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17.A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy amennyiben pályázatában
valótlan adatot közölt, vagy valótlan tartalmú nyilatkozatot tett – a nyilvánvaló
adminisztrációs hiba esetét kivéve – a projektjavaslat nem támogatható.

18.A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul, hogy az általa képviselt szervezet
adatait a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvántartsa és kezelje

19.a pályázó a pályázat benyújtásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás célja
tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.

20. Nem nyújtható be pályázat azon intézmény fejlesztésére,
a. amely a TÁMOP-3.2.3-08/2, TÁMOP-3.2.3-09/2, TÁMOP-3.2.8-08/B, TÁMOP-3.2.8-
10/B, TÁMOP-3.3.7-09/1, TÁMOP-3.3.7-09/2 pályázati konstrukciók keretében
fejlesztésben részesült és az adott projekt megvalósítási időszaka még nem zárult le.
b. illetve amely a TÁMOP-3.2.11-10/1, TÁMOP-3.4.3-08/2, TÁMOP-3.4.4/B-08/1,
TÁMOP-3.4.3-11/1, TÁMOP-3.4.4-11/1 pályázati kiírások keretében fejlesztésben
részesül.

21. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére:

a. amely szervezet esetében a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes év
december 31-én az éves átlagos statisztikai állományi létszám nem érte el az 1 főt.

22. Nem köthető támogatási szerződés azon pályázóval,
a. akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van;

b. aki jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés
megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös
tekintettel az Ámr. 113. §-ában, valamint támogatási szerződés esetén a 4/2011. (I.28.)
Korm reendelet 34. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra);

c. amely csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb – megszüntetésére irányuló
jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll

d. amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;

e. amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

f. amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az
államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a
strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben
teljesítette, kivéve a vis maior esetét.

g. Akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi  CLXXXI.  Törvény  (a  továbbiakban:  Knyt.)  6.  §  (1)  bekezdésében  foglalt
összeférhetetlenségi ok áll fenn;

h. Aki  nem  felel  meg  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  Törvény  (a
továbbiakban_ Áht.) 15. §-ban megfeogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek;

i. Aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy
megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.
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23. A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek (amennyiben releváns)

a. Nem nyújtható támogatás azon gazdálkodó szervezet részére, amelynek a számviteli
jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt
legkisebb mértéke alá csökkent.



14

CC.. AA PPÁÁLLYYÁÁZZAATT TTAARRTTAALLMMAA

CC11.. TTáámmooggaatthhaattóó tteevvéékkeennyyssééggeekk kköörree

CC11..11.. TTáámmooggaatthhaattóó tteevvéékkeennyyssééggeekk ((kkrreeaattíívv tteerrüülleetteennkkéénntt))

A pályázat keretében az alábbi - kreatív iparhoz kapcsolódó – hét kreatív területen
megvalósuló kompetenciafejlesztés támogatható.

1. építészet:
Az épített környezet, emblematikus adottságainak, jellegzetességeinek (beleértve a helyi
védett értékeket is) kutatása, majd bemutatása. A helyi sajátosságokat tükröző építészeti
stílusok, műrészletek, épület-típusok, anyaghasználat feltárása, számba vétele, jövőbeni
felhasználási lehetőségeinek feltérképezése.
Javasolt tevékenységek: épített környezetre koncentráló helytörténeti, földrajzi, rajz- vagy
művészeti foglalkozás, valamint ezekhez kapcsolódó településmarketing ismeretek átadása.

2. kézművesség
A kézművesség, játékkészítés helyi hagyományaival, jellemző jegyeivel, területeivel,
funkciójával, fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos kompetenciafejlesztő programok
létrehozása, az egyéni alkotó képességek társadalmi hasznosulásának módszertani
kidolgozása.
A kompetenciafejlesztésbe beépíthető a formatervezés hagyományaival, funkciójával,
gazdasági szerepével, esztétikai követelményeivel kapcsolatos hozzáállások, kompetenciák
kialakítása, fejlesztése.
Javasolt tevékenységek: ismeretátadás kézműves tevékenységekhez: élelmiszer, fa, bőr,
egyéb növényi és állati alapanyag feldolgozás, fém, agyag, kő, üveg megmunkálása, egyéb
népi mesterségek.

3. képzőművészet
A képzőművészet szerepének bemutatása a helyi társadalom életében, a jellemző műfajaival
kapcsolatos esztétikai ismeretek elsajátítása. A képző- és iparművészet társadalmi
funkciójának, fejlesztési lehetőségeinek alternatíváit bemutató, a művészeti területek
termékeinek befogadását és létrehozását elősegítő kreatív, kompetenciafejlesztő programok
módszertani kidolgozása, megvalósítása.
Javasolt tevékenységek: a képzőművészettel kapcsolatos esztétikai alapismeretek
elsajátítása, képzőművészeti alkotások (festmények, sokszorosított grafika, plasztika,
szobor, dombormű, stb.) készítéséhez szükséges tudás elsajátítása.

4. fotográfia
A fényképek dokumentáló szerepének, jelentőségének tudatosítása, a bennük rejlő
információk használata; a fotográfia elméleti és gyakorlati lehetőségei a civil közösségek, a
település értékeinek, életének, történeti folyamatainak dokumentálásában, a helyi értékek
megőrzésében és népszerűsítésében, az oktatásban, ismereterjesztésben, tudományban, a
hétköznapi munkában, és a művészetekben.
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Javasolt  tevékenységek:  fotózási  alapismeretek  elsajátítása,  és  egy  vagy  több  helyi  téma
feldolgozása, dokumentálása és bemutatása (pl. épített és természeti környezet értékei,
kulturális értékek, helyi események, helyi mindennapok).

5. film
A  fotográfiához  hasonlóan  a  film  hatása,  dokumentáló  szerepének  lehetőségei  a  helyi
társadalom életében, lehetőségei a fejlesztési programok megvalósulásában.
Javasolt tevékenységek: filmkészítési alapismeretek elsajátítását segítő
kompetenciafejlesztés, egy helyi téma (pl. épített és természeti környezet értékei, kulturális
értékek, helyi események, helyi mindennapok) film keretében történő feldolgozásával, és
bemutatásával, közzétételével
Jelen pályázatban filmklub szervezése és lebonyolítása nem tartozik a támogatható
tevékenységek közé.

6. előadóművészetek (zene, tánc, drámajáték, vers- és prózamondás, színjátszás,
bábjáték)
A művészetek lehetőségeinek feltárása és használata a kreatív személyiségfejlesztésben, a
nevelés folyamatában, a kidolgozott és megvalósított művészeti programok bemutatása.
Javasolt tevékenységek: előadóművészeti tevékenység során, a komplex
személyiségfejlesztés szolgáló tematikus egységek feldolgozása, létrehozása (művek,
koreográfiák, darabok, bemutatók), és az ezek létrejöttét szolgáló alkalmak szervezése.

7. elektronikus sajtó

A rádiós és televíziós riporteri munka, valamint az internet által kínált online felületek
szerkesztésére és gyakorlati fogásaira irányuló ismeretek: az egyes műsorok és online
felületek műfaji sajátosságainak, a tervezés, az elkészítés és a rögzítés szakmai fogásainak
elsajátítása mellett a helyi, regionális, országos, kisebbségi, illetve kereskedelmi
műsorszolgáltatás sajátosságainak feldolgozása, a helyi értékek, érdekességek leíró jellegű
bemutatása, illetve a helyi események napi szintű feldolgozása és megismertetése.

Javasolt tevékenységek: rádiós, televíziós és újságírói riporteri munka alapismereteinek
elsajátítására irányuló kompetenciafejlesztés és ennek eredményének online
megjelentetése.

Valamennyi terület esetében támogatható vagy kiegészítő jellegű tevékenységek

- A helyi adottságok felmérése, felismerése, erőforrásként való felhasználása.
- A projektben választott kreatív területen a partnerség és hálózatosodás szakmai

kohéziót erősítő formáinak megismerése és ilyen típusú rendezvényeken való
részvétel, hálózatok felkeresése, létrehozásuk és működési mechanizmusaik
megismertetése, részvétel ezek működtetésében (maximum 4 db, 1-3 napos
program).

- A választott kreatív terület(ek)re kiterjedő helyi értéktár összeállítása papíralapú
kiadvány formájában.



16

CC11..22.. KKöötteelleezzőőeenn mmeeggvvaallóóssííttaannddóó tteevvéékkeennyyssééggeekk

A pályázó számára kötelező:

A) A pályázat előkészítése során:
A projekt tevékenységeit megalapozó tanulmány valamint a kreatív területekhez
kapcsolódó tematikák elkészítése (a 14. számú melléklet alapján).
Megalapozó tanulmányból egy darab készítendő a pályázat keretében, mely
tartalmazza az összes megvalósítani kívánt tevékenységet és folyamatot.

B) A C1.1 pontban meghatározott kreatív területek közül a pályázó által
kiválasztott kreatív területekhez kapcsolódó, kreatív területenként legalább
két kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat megvalósítása.  A pályázatban
minimum két kreatív területen kell és maximum négy kreatív területen lehet a
pályázónak fejlesztést megvalósítani. (A kötelezően előírton felül megvalósított
foglalkozássorozatok az értékelésnél többletpontot jelentenek.)
Amennyiben a pályázó a 7. kreatív területhez kapcsolódó kompetenciafejlesztést
választja, kötelező még legalább két, azaz összesen legalább három kreatív terület
vállalása.
A C1.1 pontban meghatározott kreatív területenként a megvalósítás
szakaszában kötelező (minden terület esetében külön-külön):

a) Kreatív kompetenciafejlesztő foglalkozássorozat (kreatív területenként
legalább két db megvalósítás kötelező)

 1.  (elméleti) szakasz: minimum  összességében  10  óra  időtartamú
kompetencia-fejlesztő elméleti (ismeretszerző) alkalom megszervezése és
megvalósítása. (Egy kompetenciafejlesztő alkalom minimum 45, maximum 180
perc.) Ezeken a résztvevők száma alkalmanként minimum 7 fő; az alkalmak a
kreatív ipar projektben választott területének hiteles megismerését,
tapasztalatszerzést, adatgyűjtést, dokumentálást szolgálják, elsősorban
helyi, vagy a helyi folyamatokra hatással lévő alkotók, műhelyek bevonásával.
Amennyiben a foglalkozásba bevont személyek száma szükségessé teszi, úgy a
csoport bontható.

2.  (kreatív) szakasz: az előző fázisra építve,  az abban részt  vevők szükség
esetén  csoportokra való osztásával kreatív alkalmak megtartása
(csoportonként)  minimum  összességében  30  óra  időtartamú  egyéni,  vagy
maximum  7  főből  álló  - kiscsoportos attitűd gondozást/fejlesztést szolgáló
foglalkozás megvalósításával. (Egy foglalkozási alkalom minimum 45,
maximum 180 perc.)

Az első két szakasz részeként kötelező a projekt nyilvánosságát
folyamatosan biztosító, korábbi szakaszokban megszerzett ismeretekre épülő
szintetizáló alkalmak (szintetizáló gyakorlatok, tréningek) megszervezése és
megvalósítása (a két szakaszra összesen min. 2 alkalom, egy alkalom 2-
től max. 6 óra, összesen 10 óra).

3. (produktív-marketing) szakasz: a programban választott kreatív ipar
területére jellemző termék (márka, védjegy, brand) létrehozása,



17

megismertetése (a kreatív ipar területeinél C.1.3 pontban felsorolt példák,
speciális elvárások alapján, min. 4 alkalom, egy alkalom 2-től max. 6 óra,
összesen 20 óra)

b)  A  kompetenciafejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek
- A felsorolt szakaszokhoz kapcsolódóan a helyi adottságoknak megfelelő kreatív

termék(ek)hez kapcsolódó munkaerő-piaci és továbbtanulási, pályaválasztási
lehetőségek feltárása és megismertetése (bemutatók, börzék, találkozók),  a
projekt során minimum 8 alkalom szervezése a célcsoporttal, a kreatív ipar
többi szereplőjével.

- A projekt során megvalósuló kompetenciafejlesztés nyomon követése, mérése
(a módszer az előkészítés során a megalapozó tanulmányban meghatározandó).

- Kreatív projekt honlap fejlesztés. Előírt minimum tartalma: Rövid összefoglaló a
programokról. Fényképek a kreatív műhelyről. Foglalkozást tartók bemutatása.
Linkgyűjtemény a kreatív ipar adott területének releváns témáihoz. A projekt
során létrehozott produktumok publikációs felülete, ahova a képzések,
foglalkozások részvevői a produktumaik digitálisan rögzített verzióját kötelezően
felteszik. Tájékoztatás az újabb foglalkozásokról, a csatlakozás lehetőségét és
feltételeit is feltüntetve.

Projekt megvalósítással összefüggő projektmenedzsment tevékenység
§ A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az

alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:

- 1 fő projektmenedzser,
- 1 fő pénzügyi vezető.

Tájékoztatás, nyilvánosság

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről
és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A
tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek
tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv”
tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés
céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. Az
előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az
előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra
elszámolható részének csökkentését vonja maga után.

Horizontális elvekre vonatkozó előírások

Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi alapelvek érvényesítése

Az 1083/2006/EK rendelet  a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség
és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
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csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és
ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés biztosításához.

A pályázónak jogosultsági kritériumként a pályázati adatlapon
- a kötelező esélyegyenlőségi indikátorokra („kötelezően kitöltendő, esélyegyenlőségi
statisztikai információ”), továbbá
- a kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorokra vonatkozóan adatokat szükséges
szolgáltatnia.

A pályázónak egyéb követelményként az „Útmutató a Fenntartható fejlődés
érvényesítéséhez” című mellékletben foglalt intézkedések közül legalább 1 darabot, de
legfeljebb 6 darabot, valamint az Esélyegyenlőségi útmutató című mellékletben foglalt
intézkedések közül pedig legalább 1 darabot, de legfeljebb 6 darabot ki kell választania, és
a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges.

A kiírás keretében a pályázónak kötelezően vállalnia kell az Esélyegyenlőségi szempont
érvényesítésére vonatkozó vállalások közül az „Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős
alkalmazását”.

A felsorolt kötelező tevékenységekre vonatkozó részletes feltételek a C1.3 pontban
találhatók.

CC11..33.. SSppeecciiáálliiss eellvváárráássookk aazz eeggyyeess tteevvéékkeennyyssééggeekkkkeell kkaappccssoollaattbbaann

1. A tevékenységek megvalósításával kapcsolatos előírások

Célcsoport: alap  és  középfokú  oktatási  intézményben  tanulók  (igazolás  módja  –
iskolalátogatást igazoló dokumentum), akik a felnőttképzésről szóló 2001 évi CI. törvény 29.
§-ának 5. pontja alapján nem minősülnek felnőttnek. A résztvevő célcsoporttagoknak
az adott foglalkozássorozat alkalmainak legalább 70%-án részt kell venniük.

Infrastrukturális követelmények: a pályázónak vagy fenntartó által beadott pályázat
esetén a fejlesztendő intézménynek rendelkeznie kell a foglalkozásba bevont csoport, de
legalább 7 fő befogadására alkalmas oktatói térrel, vagy műhellyel.

Intézményi kapcsolatok: Kötelező legalább egy közoktatási intézménnyel együttműködési
megállapodást kötni a vállalt kreatív területek közül legalább kettő megvalósítására
kiterjedően. Mindez nem zárja ki, hogy bármely kreatív terület esetében, egyéb, a
célcsoportba tartozó résztvevők is részt vegyenek a kompetenciafejlesztő folyamatban (pl.
más iskolában tanuló diákok). Integrált intézmény esetén a saját közoktatási
intézményegységgel is köthető együttműködési megállapodás. Az együttműködési
megállapodás sablonját a 15. számú melléklet tartalmazza.
Az együttműködési megállapodást legalább a projekt megvalósítási és fenntartási
időszakainak időtartamára kiterjedően kell megkötni. Amennyiben a megállapodásban foglalt
tevékenységek megvalósulása előtt bármelyik fél felmondja a megállapodást, újabb
megállapodás megkötése szükséges.
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Szakmai segítségnyújtás:
A pályázat tevékenységeinek megtervezéséhez és végrehajtásához a tájházak és irodalmi
emlékházak  esetében  ajánlott  a  módszertani  és  gyakorlati  feladatok  országos  szintű
koordinálói és szakmai tanácsadói (pl. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Petőfi Irodalmi
Múzeum) nyilvánosan elérhető szakmai anyagainak igénybevétele.

Kötelező előírások az egyes tevékenységtípusokkal kapcsolatosan:
Kreatív területenként kötelező valamennyi kompetenciafejlesztő folyamat végén (3.
szakasz) a következő produktumok előállítása és a honlapon történő közlése:
1. építészet

- Helyi építészet, illetve jellemző műrészleteinek dokumentálása, méretarányos
felmérési rajzokkal, azok újrafelhasználási lehetőségeinek bemutatása, helyi értéktár
összeállítása és közzététele elektronikus formában.

2. kézművesség,
A résztvevők számának megfelelő mintadarab. A helyben még fellelhető régi tárgyi
vagy közösségekben játszott játékok dokumentálása. A feltárt értékek és mintadarabok
bemutatása elektronikus formában vagy kiállítás keretében is. Amennyiben kiállítás
keretében kerülnek bemutatásra a mintadarabok, a kiállítás ingyenes
látogatását kell biztosítani.

3. képzőművészet
A produktumok lehetnek a képzőművészettel kapcsolatos, műfajilag változatos
műdarabok, és ezek bemutatása elektronikus formában vagy kiállítás keretében,
kreatív promóciós anyagok (pl. ötlettár, reklámfelület) létrehozása.

4. fotográfia
Dokumentációs anyag összeállítása a helyi jellegzetességekről, régi fényképek
összegyűjtése reprózással, és a digitális tartalmak honlapon történő – az adatvédelem
szabályainak megfelelő - megjelenítése.  A feltárt értékek bemutatása elektronikus és
lehetőség szerint papíralapú kiadvány vagy kiállítás keretében is. Amennyiben
kiállítás keretében kerülnek bemutatásra a mintadarabok, a kiállítás ingyenes
látogatását kell biztosítani.

5. film

Forgatókönyv, interjúk készítése, helyi események dokumentálása, a résztvevő
munkacsoportok számának megfelelő, helyi tartalmú digitális produktum előállítása és
bemutatása. (Ez eredményezhet résztvevőnként 1-1 produktumot, vagy a C1.1 pont
előírt csoportlétszámait figyelembe véve kialakított munkacsoportok közös munkával
elkészített egy darab produktumát.)

6. előadóművészetek (zene, tánc, drámajáték, versmondás, bábjáték)

Művészeti alkotások kompetenciafejlesztő feldolgozása, bemutatása; az addigi
tevékenységet bemutató saját készítésű műsoros előadás(ok) megtartása és
audiovizuális rögzítése.

7. elektronikus sajtó
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Cikkírás, interjúk, online helyi vagy iskolai újság szerkesztése és kivitelezése.

A  fent  felsorolt  produktumok  mellett  a  következő sorszámú  tevékenységek  esetében  az
alábbi, (nem kötelezően vállalandó) produktumok is létrehozhatóak:
1, 2.: műrészletekről, vagy díszítő elemekről mintavétel (vagy régi tervek, rajzok, fotók
alapján a műrészlet, díszítőelem elkészítése), az újraelőállításhoz sablon készítése.

2. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások:
§ A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az

alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:
- 1 fő projektmenedzser,
- 1 fő pénzügyi vezető.

§ A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy fő
(projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz
munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony
keretében,  akinek  munkaideje  a  projektben  bizonyíthatóan  eléri  a heti 8 órát. A
projektmenedzsernek közművelődési vagy közgyűjteményi felsőfokú, ennek
hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és minimum 1 éves pályázati tapasztalattal
kell rendelkeznie. A projektmenedzser megbízási jogviszonyban nem láthatja el
feladatát és a pályázó alkalmazásában kell állnia, tehát fenntartó által benyújtott
pályázat esetében a fenntartó alkalmazásában! A projektmenedzser elláthat szakmai
vezetői, illetve egyéb szakmai megvalósítói feladatokat is, amennyiben a szakmai
feltételeknek megfelel. Amennyiben szakmai megvalósítóként is munkabér kerül
számára folyósításra, a két tevékenységre külön-külön munkaidő-nyilvántartással kell
rendelkeznie.

§ A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a pályázónak vállalnia kell
egy fő pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti,
közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan
eléri a heti 8 órát. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi szakirányú végzettséggel és
szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

§ A pályázó a projekt teljes időtartama alatt alkalmazhat egy fő projektasszisztenst
munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony
keretében vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében.

A pályázó a kiválasztott munkatársak megfelelősségét a pályázatának részét képező szakmai
önéletrajzokkal igazolja.

Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a kifizetési kérelmeket
érvényes regisztrációs számmal rendelkező mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!

A projektmenedzsment tagjainak jogviszonyát szabályozó dokumentumoknak (pl. munkaköri
leírás) tartalmaznia kell legalább a projekt felhívás számát, a projektben vállalt feladatokat
és jogköröket.
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3. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások:

A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában
hatályos közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.), továbbá a
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 37-46. § szakaszaiban foglaltak szerint köteles eljárni.

Valamennyi tevékenység esetén az igénybe vett szolgáltatások szolgáltatóinak
kiválasztására vonatkozó szabályok:
A.)
A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint
ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos
szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó
visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli.

A pályázónak a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Közreműködő Szervezet (a
továbbiakban: KSZ) felé (a jogszabály rendelkezése esetén a Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztály felé) tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége van. Köteles továbbá a KSZ
és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, a tevékenységük végzéséhez szükséges
közbeszerzési dokumentumokat, a 4/2011. (I. 28.) kormányrendelet 23. címében
meghatározott határidők és formai előírások megtartásával megküldeni.

Felhívjuk  a  pályázók  figyelmét,  hogy  a  Kbt.  szerinti  ajánlatkérők  a  Kbt.  40.§-nak
megfelelően, a szolgáltató kiválasztása előtt kötelesek az egybeszámítási vizsgálat
elvégzésére, melynek eredményeként a becsült érték kiszámítása során az ott
meghatározott feltételek fennállása esetén az árubeszerzések, építési beruházások vagy
szolgáltatások értékét egybe kell számítani.

B.)
Amennyiben a támogatásból megvalósuló beszerzése alapján a pályázó nem minősül a
Kbt. szerint ajánlatkérőnek, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzések esetében, a szolgáltatók kiválasztásának akkor is nyílt, diszkriminációmentes
eljárásban kell történnie. Az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA
nélkül értendők):

§ A 150.000 Ft-nál kisebb értékű beszerzések számla bemutatása ellenében
kifizethetők (a szerződésnek ez esetben is rendelkezésre kell állnia), ezen körben
tehát nem kell ajánlatokat bekérni;

§ A  150.000  Ft  és  1.500.000  Ft  közötti  értékű beszerzések  esetén  elegendő,  ha  a
pályázó egy ajánlatot kér be;

§ 1.500.000 Ft felett a Kbt-ben meghatározott értékhatárt el nem érő beszerzések
esetében, a szolgáltató kiválasztásához legalább három árajánlatot kell bekérni.

A szolgáltató kiválasztására a pályázó a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen
tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól köteles egyidejűleg, írásban (e-mailben, faxon, vagy
postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett
ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

§ a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és
pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be;
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§ jelen útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely feltételek
fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés teljesítésére;

§ ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere (amennyiben több ajánlat kérése
előírt).

A  pályázó  azzal  a  szolgáltatóval  köt  szerződést,  amelyik  az  adott  szolgáltatói  piacon  a
legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb árú) arányt
ajánlja – kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és a
potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban.

A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell
lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok
kiértékelését.
A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás
lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell
igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a
Kbt. Szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött
beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell.

A közbeszerzések, feltételes közbeszerzések során biztosítani kell annak megjelenítését,
hogy TÁMOP forrásból és a TÁMOP-3.2.3/A-11/1 pályázat keretében történik a beszerzés.
4. Egyéb műszaki feltételek:

Az építési tevékenység esetén alapesetben az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) illetve
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
előírásait kell figyelembe venni.

CC22.. NNeemm ttáámmooggaatthhaattóó tteevvéékkeennyyssééggeekk kköörree

A Pályázati útmutató C1. pontban felsoroltakon kívül más tevékenység nem támogatható.
Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe sorolandók, melyek
nem szerepelnek a támogatható tevékenységek között, illetve a pályázati kiírás céljaihoz
nem illeszkednek, vagy projekt megvalósulását közvetlenül nem szolgálják. Nem
támogathatóak jelen pályázatból azok a konkrét tevékenységek, amelyek bármely más, az
Új  Magyarország  Fejlesztési  Terv  és  az  Új  Széchenyi  Terv  más  forrásaiból,  vagy  Nemzeti
Fejlesztési Terv forrásaiból már finanszírozásra kerültek.

Különösen nem támogatható:
- az épületek külső felújítása (pl. homlokzat-, tetőfelújítás stb.) kivétel az új szolgáltatások
bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges belső épület átalakításhoz, korszerűsítéshez,
és a fizikai akadálymentesítéshez elengedhetetlenül szükséges külső munkálatok (pl. ha az
akadálymentesítés miatt szükség van a külső ajtó cseréjére, szélesítésére, az épület külső
oldalán az ezzel kapcsolatos munkálatok elvégezhetőek);

- a szinten tartó és helyettesítő beruházások, karbantartás. (Szinten tartó és helyettesítő
beruházásnak minősül: Tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás,
amely nem jár új létesítmény felállításával, nem jár meglévő létesítmény
bővítésével/korszerűsítésével, egy létesítmény szolgáltatásainak bővítésével; illetve olyan
eszközök beszerzése, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt,
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immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás a nyújtott szolgáltatás, vagy
szolgáltatás-minőség alapvető változását eredményezné);

- gépjármű beszerzés;
- használt eszközök beszerzése;
- föld-, telek, és ingatlanvásárlás.

CC33.. EEllsszzáámmoollhhaattóó kkööllttssééggeekk kköörree

Az elszámolható költségek körét a
· pályázati útmutató,
· az ESZA és átjárhatóság esetén az ERFA Elszámolható Költségek általános útmutató

együttesen tartalmazza.

CC..33..11.. AAzz eellsszzáámmoollhhaattóóssáágg áállttaalláánnooss ffeellttéétteelleeii

Amennyiben a pályázó a projekt kapcsán általános forgalmi adó levonására nem jogosult,
akkor  a  támogatás  számításának  alapja  a  projekt  le  nem  vonható  ÁFÁ-val  növelt,  bruttó
összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
Amennyiben a pályázó a projekt kapcsán ÁFA levonásra jogosult, a projekt költségvetését a
levonható ÁFA-val csökkentett mértékben nettó módon kell megterveznie.

Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

· A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, és, jogalapjuk
(szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal stb.), teljesülésük
számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső bizonylattal
igazolhatóak.

· Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak
elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében,
illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek.

· Költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos
piaci árat (vagy  a  közbeszerzési  szerződésben  rögzített  árat)  és  a  projekt
költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni
ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása.

· A Magyar Köztársaság területén megvalósuló projekt végrehajtása érdekében
merültek fel.

· A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott
projekthez kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját szolgálják.

· Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
· A projekt keretében az Alapok közti átjárhatóság mértéke az elszámolható költségek

10 % lehet.

Az elszámolható költségekhez kapcsolódó számláknak, számviteli bizonylatoknak a
pályázó (fenntartó pályázása esetén a fenntartó) nevére kell szólnia, ez alól csak a
szakmai megvalósítók bérével összefüggő költségek képezhetnek kivételt.
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Egyéb fontos tudnivalók:

A részletes költségvetési táblázatok mennyiségi egység, mennyiség, egységár, elszámolható
költség cellái töltésére nyílik lehetőség. Az összesítő cellák, valamint költségütemezési
táblázatok összesítője automatikusan töltődnek.

A részletes költségvetési tábla minden lapjának kitöltése kötelező! (Projekt adatlap,
Részletes költségtervezési lap, Költségütemezés lap).

A részletes költségvetés piros színnel jelzett celláiba költség nem tervezhető!

A költségvetési táblában soronként azonos intenzitással kell tervezni!

A költségvetés szöveges indoklásában a költségeket a részletes költségvetési táblának
megfelelő mélységig (háromjegyű számviteli sorig) kell lebontani. A költségek
bemutatásakor kérjük, hogy tüntessék fel az egységköltséget, mennyiséget, mennyiségi
egységet és a tervezett költség összegét, valamint a számítás módját.

Továbbá ki kell térni arra, hogy az adott költség pontosan milyen (rész)tevékenységgel
összefüggésben merül fel.

Az alábbi táblázatban felsorolt tevékenységek esetében legfeljebb az itt meghatározott
értékű költségek számolhatók el.
A táblázatban szereplő értékeken bruttó költségeket kell érteni.

TÉMA KÖLTSÉGPLAFON
megalapozó tanulmány Max. 500.000 Ft az egész projektre nézve

szakmai  megvalósítók  bére  (heti  40  órás
foglalkoztatás esetében)

Max. 300.000 Ft/hónap/fő

külső szakember  díja  (igénybe  vett
szolgáltatás)

Tanár/képző díja max. 8.000 Ft/óra, egyéb költség max.
3.000 Ft/ alkalom

egyéb kommunikációs költségek (melyek
nem tartoznak a kötelező nyilvánosság
költségei közé)

Legfeljebb 1.400.000 Ft

CC..33..22.. EEllsszzáámmoollhhaattóó kkööllttssééggeekk ffaajjttááii

Az elszámolható költségek körében felsorolt egyes – jelen konstrukció esetén
releváns - költségtípusokról részletesen jelen pont rendelkezik, míg az általános
szabályokat a 4. számú mellékletben található ESZA és átjárhatóság esetén az 5.
számú mellékletben található ERFA Elszámolható költségek általános útmutató
rögzíti.
Azokban az esetekben, ahol jelen pályázati útmutató az ESZA és az ERFA elszámolható
költségek általános útmutatókban foglaltaktól eltérő, illetve azt kiegészítő speciális
feltételeket határoz meg, akkor jelen pályázati útmutatóban foglaltakat kell irányadónak
tekinteni.

1. Projekt előkészítés (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 4
pont)
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A projekt előkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az összes
elszámolható költség 6%-át.

Az előkészítés költsége a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási
szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig számolható el.
Projekt előkészítésének kapcsán kizárólag az alábbi tevékenységek költsége számolható el:

· Kötelező előzetes tanulmányok elkészítése:
o Megalapozó tanulmány (529-es sor)
o Egyéb kötelező háttértanulmányok közül elszámolható:

o Tematikák elkészítése (529-es sor)

o Közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is), kivéve azon
keret-megállapodásos közbeszerzési eljárás költségeit, amely nem kizárólag a
projekttel összefüggő beszerzésekre irányul (529-es sor).

o Építési tevékenység esetén műszaki tervek elkészítése (529-es sor).

Különösen nem elszámolható költségek (a projekt előkészítés keretében):
· Cafeteria költségek projekt előkészítés keretében nem számolhatók el.
· Pályázatírás költsége.

Amennyiben a fent felsorolt tevékenységek végrehajtását a pályázó munkatársai –
munkaviszonyban, megbízási viszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban
foglalkoztatott személyek– látják el, akkor a munkatársak bérköltsége, és járulékai, illetve
azoknak a projekt előkészítésére fordított munkaidővel arányos része vehető figyelembe
(54, 551, 56-os sor).

A projekt előkészítésével összefüggésben felmerült költségek bizonylatai kizárólag az első
kifizetési kérelemben nyújthatók be támogatás igénylés céljából.

2. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános
útmutató 5. pontja szerint)

A  projekt   keretében  elszámolhatóak  a   projekttel  kapcsolatos  menedzsment  feladatokra
megfelelő szaktudás és tapasztalat esetén, az összeférhetetlenségi szabályokra, és
jogszabályi  rendelkezésekre  (pl.:  az  1990.  évi  LXV.  törvény  33/A  §  (2)  bek.  a)  pontja)
tekintettel az alábbi összetételű projektmenedzsment költségei:

- Projektmenedzser (maximum 1 fő)
- Pénzügyi vezető (maximum 1 fő)
- Projekt asszisztens (maximum 1 fő)

A projekt menedzsment tagjaival szembeni elvárásokat a C1.3 pont tartalmazza.

Projektmenedzsment keretében az alábbi költségek számolhatóak el:
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· Bérköltség, személyi jellegű költségek (pl. napidíj, étkezési jegy és egyéb belső
szabályzat szerinti juttatások) és járulékaik, illetve ezek projektmenedzselésre fordított
munkaidejével arányos része (54, 55, 56-os sor)

· Útiköltség – kizárólag belföldi kiküldetés esetén (526-os sor)
· Étkezési költség (maximum 3.000 Ft/fő/nap) (529-os sor)
· Szállás (maximum 5.000 Ft/fő/nap) (529-es sor)
· Megbízási  díj  és  járulékai,  vállalkozási  díj  –  kivétel  a  projektmenedzser  (54-56.  sorok,

529. sor)
· Egyéb jogviszony keretében felmerülő, a projektmenedzsment feladataival összefüggő

tevékenységekhez kapcsolódó költségek (pl. jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi
könyvelés igénybevétele) (529-es sor)

A projektmenedzsment költségek elszámolásánál kiemelt figyelmet kell fordítani az „Értéket
a pénzért elv” útmutatóban foglaltakra (11. számú melléklet).

Külső szolgáltatásként igénybe vett projektmenedzseri tevékenység nem
elszámolható.

Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a teljes megvalósítás elszámolható
költségének 12%-át.

3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ESZA elszámolható
költségek általános útmutató 6. pontja szerint)

A projekt céljának megvalósításában és/vagy szakmai felügyeletében közvetlenül
közreműködő személyzet bére, a bér járulékai, illetve egyéb juttatások elszámolhatók,
amennyiben a projektben eredetileg is fel voltak tüntetve.

Szakmai megvalósítók: szakmai vezető (választható), szakmai megvalósításban
közreműködő  munkatársak (az alábbi feltételeknek megfelelően), akik a pályázó szervezet,
vagy a fejlesztendő szervezet (közművelődési intézmény, tájház, vagy irodalmi emlékház)
alkalmazásában állnak.

Szakmai vezető alkalmazási feltételei:
- legalább 1 éves pedagógiai tapasztalat és valamely vállalt kreatív területhez

kapcsolódó végzettség/képesítés,
- munkaidejének a projektben bizonyíthatóan el kell érnie a heti 8 órát.

A szakmai munkatársak alkalmazási feltételei:
- kizárólag a tájház, az irodalmi emlékház, a közművelődési intézményben

foglalkoztatott képző, oktató, egyéb szorosan a projektben résztvevő szakemberek
lehetnek,

- minimum 1 éves szakmai tapasztalat az adott szakterületen,
- munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében vagy

megbízási jogviszonyban végezhetnek tevékenységet.
A jogviszonyt szabályozó dokumentumnak (pl. munkaköri leírás) tartalmaznia kell
legalább a projekt felhívás számát, a projektben vállalt feladatokat és jogköröket.
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Elszámolható költségek:
· A szakmai megvalósítók projekt érdekében felmerült időarányos bérköltsége, személyi

jellegű költségei (pl. napidíj, étkezési jegy, egyéb belső szabályzat szerinti juttatások) és
azok járulékai, (54, 55, 56-os sorok)

· Megbízási díj és járulékai (54, 56-os sor)
(A megvalósításhoz kapcsolódó számlás kifizetéseket az igénybevett szolgáltatásoknál
kell feltüntetni!)

· Útiköltség – kizárólag belföldi kiküldetés esetén (526. sor)
· Étkezési költség (Elszámolhatósági határa: 3.000 Ft/fő/nap) (529. sor)
· Szállás költsége (maximum 5.000 Ft/fő/nap) (529-es sor)

(Ezen költségekkel kapcsolatos részletes szabályok az ESZA elszámolható költségek
általános útmutató 6. pontjában találhatóak.)

4. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei (ESZA
elszámolható költségek általános útmutató 7. pontja alapján)

A célcsoport számára biztosított egyéb támogatások között elszámolható non-formális és
informális képzések (szakkör, foglalkozás, kreatív műhelyfoglalkozások, tábor)
megvalósításának időtartamára:

· A célcsoport képzésével (C.1.1 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek alapján)
kapcsolatos anyag jellegű költségek (511-es, 513-as sor):

o foglalkozáshoz kapcsolódó anyagköltség, csak olyan anyagok számolhatók el,
melyeket a foglalkozás során felhasználnak, átalakítanak, illetve közvetlenül a
foglalkozást vezető, szemléltető munkáját segíti,

o oktatási segédlet (könyv, jegyzet).
A foglalkozásokkal kapcsolatos kis értékű tárgyi eszközöket a „Felújítás,
bővítés, átalakítás, eszközbeszerzés” oszlopban lehet elszámolni.

o Vetélkedőkhöz kapcsolódó díjak (maximum 24.000 Ft/vetélkedő), kizárólag
oklevél és könyv.

· Útiköltség (Az útiköltségek tervezésénél a 2. osztályú tömegközlekedési eszközök
igénybevétele alapján, hivatali vagy saját gépkocsi használat eseten a megtett
kilométerek alapján a tényleges benzinköltség/vagy APEH által közzétett elszámolható
üzemanyag költség és a kilométerenkénti adómentes térítés figyelembe vételével
számolhatók el.) (526. sor)

· Tömegközlekedési bérlet (A tömegközlekedési bérlet költséget olyan arányban lehet
figyelembe venni, amilyen arányban az a képzést szolgálja.) (526. sor)

· Szállásköltség (maximum 5.000 Ft/fő/nap) (526. sor)
· Étkezési költség (Elszámolhatósági határa: 3.000 Ft/fő/képzési nap.) (529-es sor)

5. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások (ESZA elszámolható
költségek általános útmutató 8. pontja szerint)

A külső, harmadik féltől megrendelt szakmai szolgáltatások az ESZA elszámolható költségek
általános útmutató 8. pontjában foglaltak alapján számolhatók el, amennyiben azok, a
támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódnak.



28

Elszámolható költségek köre:

· Foglalkozáshoz kapcsolódó képzések költsége:
o oktató/szakember költsége (529-es sor)
o útiköltsége (526-os sor)

· Autóbuszbérlés, kizárólag a célcsoport utazásához kapcsolódóan (522-es sor),
· Terembérlés (kizárólag külső helyszínen megtartott foglalkozások esetében illetve  a

létrehozott termékek bemutatása céljából – amennyiben ezt a Részletes költségtervezési
lap (2. számú melléklet) szöveges indoklás részében részletesen megindokolják) (522-es
sor),

· Segédanyag, segédeszköz bérlése (pl. égető kemence bérlése) (522-es sor),
· Marketingeszközök fejlesztése – kizárólag honlapfejlesztés (529-es sor),
· Kommunikációs tevékenység (524-es),
· Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének

költségei:
· kiadvány készítésének költsége (529-es sor),
· szakértői díjak (529-es sor – elszámolható a tájházak és irodalmi emlékházak

szakmai feladatok országos szintű koordinációját és a szakmai tanácsadást végző
szakmai szervezetek szakmai támogató tevékenysége is),

· rendezvényszervezés (529-es sor).

Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 30%-
át.

6. Egyéb szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 9.
pontja alapján)

A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak
számolhatók el:

· Nyilvánosság biztosításának költségei. Itt kizárólag a projekthez kötődő, kötelezően
előírt kommunikációs költségeket kell megjeleníteni (529-es sor).

· Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl.
közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének
költségei) (529-es sor)

7. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek (ESZA
elszámolható költségek általános útmutató 10. pontja alapján)

Az  általános  (közvetett,  dologi)  költség  nem  kapcsolható  teljes  mértékben  egy  adott
folyamathoz, vagy tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a tevékenység
folytatásához.

Elszámolható költségek:
· Telekommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, internet) (529, 539-es sor),
· Postaköltségek (529, 539-es sor)
· A támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitásának költsége és az

elkülönített bankszámla számlavezetési díja (532-es sor),
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· Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (pl. fénymásoló papír, toner) (511,
513-as sor).

Ebben a pontban tervezett költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt
elszámolható költségének 3 %-át.

8. Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés
Az elszámolható költségek általános útmutató 11. pontja alapján, az ERFA
elszámolható költségek általános útmutató 11. és 12. pontjai alapján)

 Elszámolhatóak az alábbi költségek:
· Építési és felújítási tevékenységek az alábbiak szerint (123. sor)
- a foglalkozások megvalósításához szükséges helységek, műhelyek átalakítása, felújítása

(kizárólag a fejlesztésbe bevont ingatlan tekintetében)
- a képző- és iparművészet, kézművesség tématerületek keretében megvalósuló

tevékenységekhez kapcsolódóan égetőkemence építése a fejlesztés helyszínén
· Képzésekhez, foglalkozásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés (113., 114., 141. és 143.

sorok) az alábbi eszközlista alapján
- IKT eszközök

- Asztali számítógép
- Digitális fényképezőgép
- Digitális kamera
- Fekete-fehér, ill. színes lézernyomtató fénymásoló és szkenner funkcióval
- Laptop (kizárólag oktatóknak)
- LCD-HD
- HD Media Player
- Projektor vetítővászonnal
- Külső Winchester
- szkenner,
- fénymásoló
- diktafon
- Érintőképernyő – kizárólag a 6. kreatív terület vállalása esetén

- szoftverek
- hang- és világítástechnikai berendezések, kellékek

- fotó- kameraállvány és egyéb kiegészítő eszközök
- kisértékű (bruttó 100.000 Ft alatti) kéziszerszámok
- az  anyagmegmunkáláshoz  szükséges  kisértékű (bruttó  100.000  Ft  alatti)
berendezések

- rajz és mérőeszközök
- szövőszék
- fazekas korong
- égetőkemence
- esztergapad
-  kisértékű (bruttó  100.000  Ft  alatti)  az  5.  számú  területen  felsorolt  kreatív
tevékenységekhez szükséges kellékek
- kisértékű (bruttó 100.000 Ft alatti) hangszerek
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- oktatási tevékenységhez szükséges bútorzat
- demonstrációs eszközök: filpchart, mutogatópálca (hagyományos, lézeres)

Az  ebben  a  pontban  tervezett  költségek  együttesen  nem  haladhatják  meg  a  projekt
elszámolható költségének 10 %-át.

9. Tartalékképzés (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 3.1.3
pont)

A tervezett tartalék az előre nem látható, nem tervezhető (de elszámolható költséget
jelentő) kiadások fedezetére szolgál.

· A projekt összes elszámolható költségének 5% fordítható tartalék tervezésére.

A tartalék a kedvezményezett írásban benyújtott kérelme alapján, csak a közreműködő
szervezet előzetes engedélyével használható fel.

A tartalék felhasználása során is figyelembe kell venni, az útmutatóban részletezett
korlátokat, a költségvetés belső arányaira vonatkozó szabályokat.

A  tartalék  összegét  nem  kell  a  projekt  tevékenységeire  külön-külön  megtervezni,  azt  egy
összegben kell a tervezés során feltüntetni.

A költségvetési dokumentáció megfelelő kitöltéséhez a 2. számú „Részletes
költségtervezési lap és szöveges indoklás”, valamint a 3. szám „Eszközlista” című
mellékletét, illetve a Projekt adatlap 5.7 pontjait kell kitölteni. A 2. számú
melléklet kitöltési útmutatót is tartalmaz.

CC44.. NNeemm eellsszzáámmoollhhaattóó kkööllttssééggeekk kköörree

Nem elszámolhatóak mindazon költségek, amelyek nem szerepelnek a Pályázati
útmutatóban nevesített elszámolható költségek között. Nem elszámolhatóak továbbá azok a
költségek, amelyek a projekt megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódnak, illetve a
projekt megkezdése előtt keletkeztek (ez alól kivételt képeznek a projekt előkészítés
költségei).

Különösen nem elszámolható költségek:
· pazarló, piaci ár felett megvalósuló kiadások;
· nem a projekt keretében használt eszközök beszerzése – a projekt célját, a közösségi

szolgáltatásokat megalapozó beruházást közvetlenül nem segítő eszközök beszerzése
(pl. a menedzsment mobil eszközökkel - laptop, PDA, telefon stb. – történő ellátása);

· a projekt célját közvetlenül nem segítő eszközök beszerzése;
· használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések, eszközök beszerzési költségei;

· olyan alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a
tevékenység  végrehajtásának  költségeit,  de  a  hozzáadott  érték  nem  arányos  a
költségekkel;
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· általános költségek között a rezsi, közvetett költségek;
· természetbeni hozzájárulások,
· visszaigényelhető vagy nem visszaigényelhető, a végső kedvezményezettet terhelő adók

(pl. a kedvezményezett által visszaigényelhető ÁFA);
· üzemeltetési, fenntartási és karbantartási tevékenységek költségei;
· földvásárlás, ingatlanvásárlás, új épület építése;

· üzletrész- és részvényvásárlás;
· képzők képzése, tanárképzés;
· kutatás-fejlesztés és innováció;
· lízing díj;
· az elkülönített számla nyitásán, vezetésén kívüli egyéb pénzügyi, banki költség;
· veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb.

vonatkozó általános és céltartalékok;
· előlegszámla, amelynél a részszámla vagy végszámla még nem került benyújtásra;
· deviza átváltási jutalékok és veszteségek;
· jutalékok és osztalék, profit kifizetése;
· bírságok, kötbérek és perköltségek;

· a pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül;
· bármilyen, a pályázati felhívás megjelenése előtt felmerült költség;
· kamattartozás kiegyenlítése;
· hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
· őrzés, védés, takarítás;
· jutalom/jubileumi jutalom és végkielégítés;
· gépjármű beszerzése;

· termelő gépek, berendezések beszerzése;
· a projekt minőségbiztosítása (hatékonyság- és eredményvizsgálat);
· saját teljesítés;
· előkészítési szakaszban az egyéb személyi jellegű költségek;
· külső szolgáltatásként igénybe vett projektmenedzser tevékenység;
· külföldi utazás költségei;
· piackutatás;

· résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálata;
· akkreditáció, regisztrációs díjak;
· könyvvizsgálói díjak;

· ruházat.

Továbbá különösen nem elszámolható az ESZA és az ERFA Elszámolható költségek általános
útmutatóban nevesített el nem számolható költségek.

CC55.. IIlllleesszzkkeeddééssii eellőőíírrááss

A támogatott projektek a következő stratégiák és koncepciók céljainak megvalósításához
járulnak hozzá:
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- A Társadalmi Megújulás Operatív Program 2007-2013 3. prioritása: Minőségi oktatás
és hozzáférés biztosítása mindenkinek

Jelen pályázat összhangban van az Európai Parlament és a Tanács az egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2006/962/EK sz. ajánlásának (2006.
december  18.)  céljaival,  valamint  a  Magyar  Köztársaság  Kormányának  az  egész  életen  át
tartó tanulásról szóló stratégiája (2005) azon elemével, mely a közművelődési és kulturális
intézményhálózat fokozott bekapcsolódását célozza e rendszerbe. Az egész életen át tartó
tanulásnak a Magyar kormány által elfogadott stratégiája a kulturális intézményeket, mint az
egész életen át tartó tanulás helyszíneit nevesíti. A művelet a formális oktatási rendszeren
kívüli, de azt szorosan kiegészítő nem formális és informális képzésekre, továbbá az egyenlő
esélyű hozzáférés érdekében szolgáltatásfejlesztésre irányul.
A támogatott projektek hozzájárulnak „A kulturális modernizáció irányai” – az Oktatási és
Kulturális Minisztérium (jogutódja a Nemzeti Erőforrás Minisztérium) kulturális stratégiája
céljainak  megvalósításához.  A  program  céljait  tekintve  megfelelően  illeszkedik  az  ÚSZT
átfogó célrendszerébe, sajátos tartalmával, speciális eszközeivel és tevékenységeivel,
világos tartalmi lehatárolások alapján, hiánypótlóan egészíti ki és kapcsolódik a TÁMOP
alábbi konstrukcióihoz.

Kapcsolódó OP
konstrukció

Lehatárolás Szinergia

TÁMOP 5.2.5
Gyermekek és
fiatalok integrációs
programjai

A TÁMOP 5.2.5-ben
- családban  élő,  a  gyermekjóléti
szolgálat klienskörébe tartozó,
elsősorban 10 év feletti, csellengő,
vagy átmeneti gondozásban
részesülő, valamint gyermekvédelmi
szakellátásban  élő,  18  év  alatti
gyermekek és szüleik vehetnek részt
- szülői szerepet erősítő, a családi
konfliktusokat rendező, a családi
kohéziót erősítő, valamint az oktatási
rendszeren kívüli integrációs,
prevenciós programok támogatása
történik
TÁMOP 3.2.3/A-ban
- alap  és  középfokú  oktatási
intézmények tanulói vehetnek részt
- közművelődési közösségi programok
támogatása történik a kreatív
kompetenciafejlesztés érdekében

Más szakmai megközelítésben
ugyan, de mindkét esetben
kompetenciafejlesztés történik
annak érdekében, hogy a
társadalmi beilleszkedés zökkenő
mentesebb lehessen az
iskoláskorú gyermekek számára,
valamint az iskolai lemorzsolódás
csökkenjen.

TÁMOP 5.3.1
„Első lépés” -
alacsony
foglalkoztatási
eséllyel rendelkezők
képessé tevő és
önálló életvitelt
elősegítő programjai

A TÁMOP 5.3.1-ben
- csak 15 év felettiek vehetnek részt
-  egyéni, csoportos és közösségi
szociális munkaformák támogatása
történik
- csak a szociális, gyermekvédelmi,
vagy gyermekjóléti szolgáltatást
nyújtók, illetve azok fenntartói
pályázhatnak

TÁMOP 3.2.3/2-ben
- alap  és  középfokú  oktatási

Más szakmai megközelítésben
ugyan, de mindkét esetben
kompetenciafejlesztés történik
annak érdekében, hogy a
munkavállalás akadályait
csökkentsük, a
foglalkoztathatóságot növeljük.
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intézmények tanulói vehetnek részt
- közművelődési közösségi programok
támogatása történik a kreatív
kompetenciafejlesztés érdekében

TÁMOP-323 „Építő
közösségek” –
közművelődési
intézmények az
élethosszig tartó
tanulásért 2. kör:
Közművelődés a
nem formális és
informális
tanulásért.

TÁMOP-323 2. kör:
- intézmények alkalmassá tétele a
nem formális és informális tanulási
alkalmak megtartására
- ismeretterjesztő szakkörök, nyelvi,
informatikai foglalkozások, helyi
megtartó képességet javító
programok a gyermek és ifjúsági
korosztálynak, valamint a hátrányos
helyzetűeknek.

TÁMOP-323/A:

-speciális, a kreatív ipar területeire
vonatkozó kompetenciafejlesztés a
gyermek és ifjúsági korosztályoknak

A  pályázók  a  B6  pont  alapján nem
pályázhatnak olyan tevékenységekre,
melyeket a TÁMOP-3.2.3 2. körében
valósítottak meg.

A 2. körben végbement
intézményfejlesztés alapjain új
irányú,  a  kreatív  iparhoz
kapcsolódó kompetenciafejlesztést
lehetővé tevő tevékenységekre
nyílik mód a 3. körben.

TÁMOP 3.2.4
„Tudásdepó-
Expressz”- A
könyvtári hálózat
nem formális és
informális képzési
szerepének erősítése
az élethosszig tartó
tanulás érdekében

323/A Oktatást kiegészítő,
iskolarendszeren kívüli programok
Az oktatást kiegészítő
iskolarendszeren kívüli programokat
közművelődési intézményekben,
irodalmi emlékházakban és
tájházakban támogatja, melynek célja
elsősorban a kreatív iparhoz
kapcsolódó kompetenciák fejlesztése,
a tehetséggondozás, szakkörök,
táborok szervezése.
A TÁMOP 3.2.4 keretében nyilvános
közkönyvtárak, illetve iskolai
könyvtárak együttműködésben végzik
ezt a tevékenységet elsősorban az
olvasási kompetenciák fejlesztése, az
olvasás népszerűsítése érdekében.

A közoktatási intézmények mind a
közművelődési és muzeális, mind
a könyvtári intézményekkel
szorosan együttműködnek közös
programok szervezésében, a
gyermekek  és  az  ifjúság  tanulási
kompetenciáinak fejlesztése
érdekében.
A képzéseken való részvétel
szükségessé teszi a könyvtárakban
őrzött információvagyon
használatát. A szolgáltatások
fejlesztésével ez az
információvagyon országos szinten
elérhetővé és kereshetővé válik.

TÁMOP-3.2.8
„Múzeumok
mindenkinek
program” –
múzeumok oktatási-
képzési szerepének
erősítése

TÁMOP 323/A – A tájházakban,
irodalmi emlékházakban és a
közművelődési intézményekben
közművelődési közösségi programok
támogatása történik a kreatív
kompetenciafejlesztés érdekében
TÁMOP-328:  Az  iskolák  és  a
múzeumok együttműködésének

A különböző pályázati kiírások
keretében megrendezésre kerülő
foglalkozások célcsoportjai
jelentős mértékben közösek
(gyermek és ifjúsági korosztály)
így számukra számos egymást
kiegészítő területen lehetővé válik
a tudásszerzés.
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fejlesztése történik múzeumi
kompetenciafejlesztő programok
révén. A két konstrukció lehatárolása
a B6-os pontban rögzített: olyan
tevékenységekre nem lehet pályázni,
amelyet a TÁMOP 3.2.8 keretében
megvalósított a pályázó.

TÁMOP-3.2.11
Nevelési
intézmények
tanórai, tanórán
kívüli és szabadidős
tevékenységeinek
támogatása

A TÁMOP-3.2.11 keretében
valamennyi  kulturális intézmény
támogatást nyerhetett
kompetenciafejlesztő szakkörök,
táborok, versenyek  megvalósítására
oktatási-nevelési intézmények tanulói
számára.
A TÁMOP 323/A keretében a

tájházakban, irodalmi emlékházakban
és a közművelődési intézményekben
közművelődési közösségi programok
támogatása történik a kreatív
kompetenciafejlesztés érdekében,
tehát a támogatott
kompetenciafejlesztés speciális
irányú, a kreatív iparágakhoz
kapcsolódó komplex tanulási
folyamatot alkot

A különböző pályázati kiírások
keretében megrendezésre kerülő
foglalkozások célcsoportjai
jelentős mértékben közösek
(gyermek és ifjúsági korosztály)
így számukra számos egymást
kiegészítő területen lehetővé válik
a tudásszerzés.

TÁMOP-3.4.3 Iskolai
tehetséggondozás

A TÁMOP-3.4.3 pályázati konstrukció
tehetséggondozó tevékenységeire
muzeális intézmények is
pályázhattak.

A TÁMOP 323/A keretében a
tájházakban, irodalmi emlékházakban
és a közművelődési intézményekben
közművelődési közösségi programok
támogatása történik a kreatív
kompetenciafejlesztés érdekében,
tehát a támogatott
kompetenciafejlesztés speciális
irányú, a kreatív iparágakhoz
kapcsolódó komplex tanulási
folyamatot alkot

A különböző pályázati kiírások
keretében megrendezésre kerülő
foglalkozások célcsoportjai
jelentős mértékben közösek
(gyermek és ifjúsági korosztály)
így számukra számos egymást
kiegészítő területen lehetővé válik
a tudásszerzés.

TÁMOP-3.4.4/B
Országos
tehetségsegítő
hálózat létrehozása
(Magyar Géniusz
Integrált
tehetségsegítő
program) „B”
komponens

A TÁMOP-3.4.4/B pályázati
konstrukció tehetséggondozó
tevékenységeire muzeális
intézmények is pályázhattak.

A TÁMOP 323/A keretében a
tájházakban, irodalmi emlékházakban
és a közművelődési intézményekben

A különböző pályázati kiírások
keretében megrendezésre kerülő
foglalkozások célcsoportjai
jelentős mértékben közösek
(gyermek és ifjúsági korosztály)
így számukra számos egymást
kiegészítő területen lehetővé válik
a tudásszerzés.
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közművelődési közösségi programok
támogatása történik a kreatív
kompetenciafejlesztés érdekében,
tehát a támogatott
kompetenciafejlesztés speciális
irányú, a kreatív iparágakhoz
kapcsolódó komplex tanulási
folyamatot alkot

CC66.. PPrroojjeekktt iippaarráággii kkoorrllááttoozzáássaa

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

CC77.. PPrroojjeekktt tteerrüülleettii kkoorrllááttoozzáássaa

A  projektek  Magyarország  területén,  de  kizárólag  a  Közép-magyarországi  régión  kívül
valósíthatóak meg. (A pályázó intézmény székhelye lehet a Közép-magyarországi régióban,
de a megvalósítás helyszíne nem.)

CC88.. AA pprroojjeekktt mmeeggkkeezzddééssee

A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető, de a
megkezdés nincs befolyással a pályázat értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása
során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

CC88..11.. MMeeggkkeezzddeettttsséégg

Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető.
A projekt előkészítése nem minősül megkezdésnek.

A projekt megkezdésének minősül:

a. Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló beruházás (beleértve az eszközbeszerzésre
irányuló beruházást is) megkezdése időpontjának – jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában a beruházással összefüggő első kivitelezői szerződés megkötésének időpontját
vagy a beruházással összefüggésben felmerült első eszközbeszerzés megrendelésére
vonatkozó visszaigazolás megérkezésének dátumát kell tekinteni;

b. Immateriális javak esetében az átvétel időpontja;

c. Építési tevékenység esetén az építési naplóba történt első olyan bejegyzés időpontja,
amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplő bármely elemre
vonatkozik;

d. Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések,
tanúsíttatás,  stb.)  a  megvalósításra  megkötött  első szerződés  létrejöttének  napja.  A
pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül;
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e. A Kbt. második rész IV. fejezet (7/A. cím) szerinti keretmegállapodásos eljárás esetén az
eljárás második szakaszának eredményeként kötött szerződés létrejöttének napja.

Amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre kiterjedően valósítják
meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek
kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.

A projekt megkezdésének időpontjára vonatkozóan jelen pályázati kiírás keretében kötelező
előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektre vonatkozó záró
kifizetési  igénylést  és  záró  beszámolót  legkésőbb  a  C9.  pontban  jelzett  határidőig  be  kell
nyújtani.

A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése, illetve a projekt
megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség –
haszon elemzés, szükséglet felmérés, stb.) nem jelenti a projekt megkezdését. (Az
előkészítés költségeivel kapcsolatos további információkat a C3.2. pont tartalmazza.)

Amennyiben a projektgazda a pályázat benyújtását követően, de még a támogatási
szerződés megkötése előtt támogatásból finanszírozandó beszerzés érdekében közbeszerzési
eljárást  kíván  indítani,  erről  a  4/2011.  (I.  28.)  Korm.  rendelet  37.  §  -  46.  §  -ban
meghatározott határidők szerint, az ott felsoroltak benyújtásával értesíteni köteles a
közreműködő szervezetet.

A támogatást nyújtó eláll a támogatási szerződéstől, amennyiben a támogatási
szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon
belül  –  kivéve,  ha  az  adott  támogatást  szabályozó  jogszabály  eltérően  rendelkezik  –  a
szerződés teljesítése a kedvezményezettnek felróható okból nem kezdődik meg, vagy a
kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő
alatt írásban sem menti ki.

CC99.. AA pprroojjeekktt bbeeffeejjeezzééssee ééss aa ppéénnzzüüggyyii eellsszzáámmoollááss vvééggssőő hhaattáárriiddeejjee

A támogatott tevékenységet akkor tekintjük fizikailag befejezettnek, ha az a támogatói
okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült a pályázati
felhívásban és útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének
a beruházás, illetve a projekt utolsó tevékenységének fizikai teljesítésének napja minősül.

A projekt akkor valósult meg, ha a támogatott tevékenység a támogatói okiratban,
támogatási  szerződésben  meghatározottak  szerint  teljesült  és  a  megvalósítás  során
keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént.

A Támogatási Szerződésben meghatározott határidőig záró kifizetési igénylést kell
benyújtani. A záró kifizetési igénylés keretében a pályázó köteles véglegesen elszámolni a
projekttel  összefüggésben ténylegesen felmerült  költségekkel,  továbbá be kell  számolnia a
Támogatási Szerződésben, illetve Támogatói Okirat esetén a projekt adatlapon vállaltak
teljesítéséről, az utolsó jelentésben lefedett időszakban, valamint az egész projekt
megvalósítása során.
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A projekt megvalósítására annak megkezdésétől számítva a pályázónak legfeljebb 27 hónap
áll a rendelkezésére. A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását
tartalmazó záró beszámoló benyújtásának végső határideje a szakmai tevékenységek
teljesítését és a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítését (projekt
megvalósításának befejezését) követő 30. nap, de legkésőbb 2014. december 31.

CC1100.. FFeennnnttaarrttáássii kköötteelleezzeettttsséégg

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat a lent leírt módon a projekt befejezését követően legalább 5 évig
fenntartja. A pályázónak vállalnia kell – a projekt megvalósításának zárásától számított 5
évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett
eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából
bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A projekt fenntartásáról a pályázó
intézmény fenntartója a 17. számú mellékletben köteles nyilatkozni.

A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve kifejlesztett szolgáltatások
és eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes
jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.

A  pályázónak  a  projekttel  kapcsolatos  minden  dokumentumot  elkülönítetten  kell
nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig azokat megőriznie. Amennyiben a
pályázó a Projekt adatlap „Számszerűsíthető eredmények” pontjában a projektzárást
követően  elérendő célokat  jelöl  meg  (hatásindikátor),  akkor  azokat  az  ott  leírtak  szerint
teljesítenie kell.

Amennyiben  a  pályázó  a  Projekt  adatlap  „Számszerűsíthető eredmények”  pontjában  a
projektzárást követően elérendő célokat jelöl meg (hatásindikátor), akkor azokat az ott
leírtak szerint teljesítenie kell.
Felhívjuk a figyelmet, amennyiben a pályázati adatlapon a Horizontális szempontoknál a
projekt fenntartás végén tervezett adatokat szerepeltet, akkor azt teljesítenie kell.

Fenntartásnak minősül:

Évente legalább egy, a választott kreatív területek valamelyikéhez kötődő
kompetenciafejlesztő program (1-3. szakaszig történő) végrehajtása. A terület szabadon
választható a pályázat során megvalósítottak közül, tehát a fenntartási kötelezettségnek a
kedvezményezett abban az esetben is eleget tesz, ha az egyes években eltérő területeken
valósít meg kompetenciafejlesztést.

Figyelem! A projekt fenntartása nem finanszírozható a támogatási összegből.

CC1111.. EEggyyéébb kkoorrllááttoozzáássookk aa pprroojjeekktt ttaarrttaallmmáávvaall kkaappccssoollaattbbaann

§ Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati
útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.

§ Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt
technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó
európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek;
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amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy
amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.

§ Az infrastruktúra-, ingatlanfejlesztéseknek és eszközbeszerzésnek a pályázó által
aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia.

§ Jelen kiírásra benyújtott projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek
csak akkor támogathatók, ha azok a Nemzeti Fejlesztési Terv, az Új Magyarország
Fejlesztési  terv  (ÚMFT),  az  Új  Széchenyi  Terv  (ÚSZT)  és  az  Új  Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében kiírt egyéb pályázatokon támogatásban
nem részesültek. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több
nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje
megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat
keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható.

§ Nem  részesülhet  támogatásban  az  a  projekt,  amelynek  keretében  a  pályázó  a
támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja
felhasználni.

§ Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe.
§ Nem  támogatható  olyan  projekt,  amely  a  beruházást,  illetve  a  fejlesztést  olyan

ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem
per-, teher- és igénymentes, kivéve, ha a projektgazda az igény jogosultja, valamint
a jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós
környezetkárosodás ténye, tekintettel a fejlesztéshez hozzákapcsolható
kármentesítési tevékenységekre, kivéve, ha a projektgazda önerőből vállalja a
kármentesítés végrehajtását. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan
közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának
feltétele  a  tulajdonostársak  között  közokiratba  vagy  teljes  bizonyító  erejű
magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati
megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per-
, teher- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon
tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés)
helyszíne.

§ A projekt keretében megvalósuló beszerzések nem valósulhatnak meg operatív lízing
és haszonbérlet keretében, továbbá amennyiben a pályázó zárt végű pénzügyi lízing
keretében kívánja az eszközöket/eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a
tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy az elszámolható költségeket igazoló
számlákat legkésőbb a szerződés aláírását követő 24. hónap végéig kell benyújtania
a közreműködő szervezetnek, valamint a támogatás csak a lízingcég részére
fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető.

§ A  pályázó  a  támogatás  elnyerése  esetén  a  projekt  megvalósítása,  valamint  a
fejlesztés eredményének fenntartása során az esélyegyenlőség előmozdításával
kapcsolatos jogszabályi előírásokat be kell tartania és alá kell vetnie magát az ezzel
kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek.

§ A  pályázó  a  támogatás  elnyerése  esetén  a  projekt  megvalósítása,  valamint  a
fejlesztés eredményeinek fenntartása során a környezetvédelmi jogszabályi
előírásokat  be  kell  tartania  és  alá  kell  vetnie  magát  az  ezzel  kapcsolatos  esetleges
ellenőrzéseknek.

Egyéb, kiírás-specifikus korlátozások:

§ A projekt keretében kizárólag olyan tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése
támogatható, melyek a projekt céljának megvalósulását szolgálják, amennyiben
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ezeket a pályázó már korábban, pályázati,  vagy egyéb forrásból  még nem szerezte
be.

§ A fejlesztés nem irányulhat turisztikai attrakció-, vagy szálláshelyfejlesztésre.

§ Azon pályázók, melyek a TIOP-1.2.2-08/1, TIOP-1.2.2-09/1 és a TIOP-1.2.5-09/1
pályázati kiírások kedvezményezettjei, jelen pályázati kiírás keretében nem
pályázhatnak a C3 pont 8. alpontjában felsorolt immateriális javak és tárgyi eszközök
beszerzésére.

§ Amennyiben a fejleszteni kívánt intézmény a TÁMOP-3.2.3-08/2, TÁMOP-3.2.3-09/2,
TÁMOP-3.2.8-08/B, TÁMOP-3.2.8-10/B pályázati kiírások keretében fejlesztésre
került  és a korábban megkezdett  projekt  jelen pályázat benyújtásakor a fenntartási
időszakban van, jelen pályázatban nem támogatható olyan kreatív területhez
kapcsolódó kompetenciafejlesztés megvalósítása, melyre a felsorolt kiírásokban már
támogatást nyert. A pályázó a Projekt adatlap 5.5 pontjában köteles nyilatkozni a
korábbi kiírások keretében már támogatásban részesült, így jelen kiírásban nem
támogatható kreatív területekről. A jelen pályázati kiírás keretében támogatható
tevékenységek kiválasztásához segítségül szolgál az alábbi táblázat. Amennyiben a
fejleszteni kívánt intézmény a korábbi pályázati kiírások keretében konzorcium
tagjaként került fejlesztésre, jelen pontban csak a konzorciumi tagként megvalósított
tevékenységeket kell figyelembe venni, nem pedig az egész konzorcium
tevékenységeit.

I. A felsorolt pályázatokban
támogatott és megvalósított
tevékenységek

II. A kreatív ipar C pontban
meghatározott megfelelő területei
(egyezés esetén nem támogatható).

Épített környezetre koncentráló
helytörténeti, földrajzi, rajz vagy
művészeti szakkör

1. építészet

Tárgyalkotó kézműves, népművészeti
csoport

2. kézművesség

Képzőművészeti alkotó kör,
képzőművészeti kiállítás szervezése

3. képzőművészet,

Fotóművészeti csoport, fotóművészeti
kiállítás

4. fotográfia

Film-videóművészeti csoport, film készítés,
film-vázlat, forgatókönyv).

5. film

Előadóművészeti csoport, (előadás,
performansz,).
Az előadó-művészeti csoportok főbb
típusai: báb- és, színjátszók, tánc-, ének-,
zene-együttesek, csoportok, irodalmi és
versmondó körök

6. előadóművészet (közösségek)

-

Kommunikációs tréningek, médiaismerettel
kapcsolatos csoportok

7. elektronikus sajtó
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DD.. PPÉÉNNZZÜÜGGYYII FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK

DD11.. TTáámmooggaattááss ffoorrmmáájjaa

A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

DD22.. TTáámmooggaattááss mméérrttéékkee

A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A támogatási intenzitásnak soronként
azonosnak kell lennie.

DD33.. TTáámmooggaattááss öösssszzeeggee

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió Ft, de
legfeljebb 30 millió Ft lehet.

DD44.. AAzz öönnrréésszz öösssszzeettéétteellee

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

DD55.. EEggyyéébb ppéénnzzüüggyyii eesszzkköözzöökk

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

DD66.. BBiizzttoossííttéékkookk kköörree

Biztosítéknyújtás tekintetében a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) kormányrendelet 33-34.
paragrafusában foglaltak szerint kell eljárni.
A támogatás visszafizetésének biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint
a) bankgarancia,
b) ingatlan jelzálog, vagyont terhelő zálogjog kikötése,
c) vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylő szervezet
vezetőjének, vagy tulajdonosának kezességvállalása, vagy
d) garanciaszervezet által vállalt kezesség
lehet.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. Rendelet 33. § (5) bekezdése alapján a
támogatási összeg – ideértve az előleget is – első folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha
a biztosítékok a támogatási szerződésben foglaltak szerint rendelkezésre állnak.

Nem köteles biztosítékot nyújtani  az a pályázó,  aki,  vagy akinek a projektje a 4/2011. (I.
28.) Kormányrendelet 33. § (8) bekezdésében meghatározott kitételek valamelyikének
megfelel.
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DD77.. EEllőőlleegg iiggéénnyyllééssee

Támogatási előleg indokolt esetben, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a támogatott
tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához szükséges legkisebb összegben
nyújtható - amely nem haladhatja meg a költségvetésből nyújtott támogatás 25%-át.

Minden kedvezményezett – jogszabályi kivételtől eltekintve – 4/2011. (I.28.) Korm.
rendeletben előírt biztosítékok nyújtása mellett – a támogatott tevékenység elindításához és
likviditásának biztosításához a támogatási szerződés megkötésekor vagy azt követően
jogosult a projektre megítélt támogatás maximum 25%-ának megfelelő összegű előlegre.

A kedvezményezett az Előlegigénylésről szóló nyilatkozat benyújtásával igényelhet előleget.
A Közreműködő szervezet az előleget a kedvezményezett által benyújtott előlegigénylési
kérelem beérkezését követően – a B6. pontban meghatározott feltételek teljesülése esetén –
15 napon belül folyósítja.

Az előleg nyújtására a Kedvezményezett írásbeli kérelme alapján a Támogatási szerződés
hatálybalépését követően kerülhet sor.

Az előleg több részletben való folyósítása nem lehetséges, az előleg teljes összegének
igénylésére egyszeri alkalommal van lehetőség, melyre a támogatás kifizetésére vonatkozó
feltételek teljesülése esetén kerül sor.

A  Kedvezményezettnek  –  amennyiben  erre  kötelezett  –  a  2007-2013.  programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint kell biztosítékot nyújtania.

Előleg igénybevétele esetén a Kedvezményezett minden esetben köteles elkülönített
bankszámlát nyitni a támogatás fogadására. A támogatás fogadására elkülönített
bankszámla szavatolja az elszámolási kötelezettséggel érintett, előzetesen folyósítandó
támogatás-részlet (előleg) rendeltetés- és szabályszerű felhasználásának nyomon-
követhetőségét.

Ettől eltérni kizárólag kincstári körbe tartozó központi költségvetési szerv esetén lehetséges
az alábbi körülmények és feltételek együttes teljesítésének biztosításával:

- Tekintettel arra, hogy nincs jogszabályi akadály annak, hogy egy költségvetési
szervnek több, az Európai Uniótól kapott támogatások felhasználásának
elkülönített kezelésére szolgáló célelszámolási számlája legyen, központi
költségvetési szerv kizárólag akkor nem köteles projekt szinten elkülönített
bankszámla megnyitására, amennyiben a Kedvezményezettnek fel nem róható
okokból kifolyóan (pl. jogi/pénzügyi szabályozás) nincs lehetősége a projektre
külön cél-elszámolási számlát megnyitni, és ezt meggyőző módon igazolta.
Azonban ez utóbbi esetben a központi költségvetési szerv legalább Operatív
Programonként köteles elkülönített bankszámla megnyitására és a támogatás
ezen történő kezelésére.

- továbbá kötelező megfelelően biztosítani:

§ a pénzforgalom projektenkénti elkülönített analitikus nyilvántartását,



42

§ átmenetileg sem finanszírozható egyik projekt terhére a másik projekt, és ezt
a projektgazdának nyilvántartásaival alá kell tudni támasztani.

§ Amennyiben a pályázati felhívás lehetőséget biztosított az elkülönített
bankszámla számlanyitási és számlavezetési díjának elszámolására, és ha a
projektgazda  élni  kíván  a  lehetőséggel,  akkor  a  projektgazdának  be  kell
mutatnia az elszámoláshoz alkalmazni kívánt arányosítás módszertanát
(projektek száma szerinti arányosítás javasolt).

Amennyiben a Kedvezményezett előleget nem vesz igénybe, nem köteles
elkülönített bankszámlát nyitni a projekt pénzforgalmának bonyolítására, de
mindenképpen szükséges a projektek elkülönített számviteli és
dokumentumkezelési nyilvántartásának biztosítása.

Az  államháztartásról  szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  13/A.  §  (1)  és  (2)  bekezdésében
foglaltak alapján a Kedvezményett(ek) a támogatási  összeget kizárólag arra a célra
használhatja  fel, amelyre a támogató juttatta azt, vagyis kizárólagosan a pályázati
útmutatóban előírt célok megvalósításához.
A támogatás fogadására szolgáló bankszámláról kifizetés kizárólag a projekt elszámolható
költségeinek pénzügyi teljesítése céljából indítható. Kivételt képez különösen indokolt
esetben a projekt likviditásának biztosítása céljából a korábban a támogatás fogadására
szolgáló bankszámlán jóváírt összeg visszafizetése.
Nem minősül bevételnek a támogatási előlegen és a támogatási összegen a támogatás
fogadására  szolgáló  bankszámlán  realizált  látra  szóló  kamat.  Minden  egyéb  pénzügyi
művelet végrehajtása (pl. befektetés, lekötés stb.) a támogatási előleggel és a támogatási
összeggel szabálytalansági eljárást (visszakövetelést) von maga után.
Amennyiben a Kedvezményezett részére előleg került folyósításra és a köztes kifizetés
összege  (a  köztes  kifizetés  nem  tartalmazza  a  kifizetett  előleg  összegét)  eléri  a  megítélt
támogatás összegének 70%-át, azt követően az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott
tételek előleg terhére kerülnek elszámolásra, az előleg összegének erejéig. Az előleg teljes
összegének elszámolását követően a további elszámolásra benyújtott számlák alapján
igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül. Az előleg összegével történő elszámolás
módja megegyezik az utófinanszírozás módjával, azaz a kifizetés igazolása számlával, vagy
egyéb gazdasági eseményt hitelesen igazoló bizonylattal történik
Az előleg és a köztes kifizetés (Kedvezményezett által kifizetett számla, egyéb számviteli
bizonylatok, és további alátámasztó dokumentumokkal igazolt tételek, amelyet a kifizetés
igényléskor az elszámolási csomagban nyújtanak be) együttes összege nem haladhatja meg
a támogatási összeg 100%-át.
A kedvezményezett köteles visszafizetni az előleget a támogatást nyújtó szervezetnek,
amennyiben nem nyújt be kérelmet időközi fizetésre a támogatást nyújtó szervezethez az
előleg  fizetésétől  számított  hat  hónapon  belül,  illetve  a  benyújtott  fizetési  kérelem  a
támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja. A támogatási előleg
visszafizetése esetén a kedvezményezett az előleget a folyósítás napjától számított Ptk.
szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Ha a visszafizetéssel késedelembe
esik, a késedelme után a Ptk. szerinti kamatot is érvényesíteni kell.
Az előleg folyósításának részletes feltételeit a Támogatási szerződés minta Általános
szerződési feltételek Támogatás kifizetése pontja tartalmazza.
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DD88.. EEggyyéébb ffeellttéétteelleekk

A 1083/2006/EK Rendelet  55.  cikke hatálya alá nem tartozó projekttel  összefüggésben, az
értékesítésből, szolgáltatásból, bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb (figyelembe véve
a  Kifizetési  kérelemben  foglalt,  a  projekt  végrehajtása  során  a  projekttel  összefüggésben
keletkezett pénzügyi bevételekre vonatkozó nyilatkozatot) bevételből a megvalósítás
időszakát magába foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel a teljesítés időpontját is
tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek összegét.
Nem tartozik a bevételek közé:

§ a kockázati tőke- és hitelalapok, a garanciaalapok és a lízing keretében keletkezett
bevétel,

§ kötbér,
§ A támogatási előlegen, és a támogatási összegen a támogatás fogadására szolgáló

bankszámlán realizált látra szóló kamatbevétel
§ a közbeszerzési dokumentáció eladásából származó bevétel (amennyiben a

dokumentáció ellenértéke megfelel  2003. évi  CXXIX törvény 54. § (5) bekezdésben
leírtaknak).

A bevételeket teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a tevékenység elszámolható
költségéből attól függően, hogy a bevétel teljes egészében vagy csak részben származott-e
a társfinanszírozott tevékenységből. A bevételek kezelésekor is biztosítani kell a kettős
finanszírozás elkerülését.



44

EE.. KKIIVVÁÁLLAASSZZTTÁÁSSII KKRRIITTÉÉRRIIUUMMOOKK

A kiválasztás során használt kiválasztási kritériumok fő kategóriái:
1. Befogadási és jogosultsági kritériumok
2. Egyéb követelmények

3. Tartalmi értékelési kritériumok

1. Befogadási és jogosultsági kritériumok

Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/
Nem

Elutasítás
esetén

indoklás

1. A pályázat a benyújtási határidőn
belül került benyújtásra.

Benyújtásnak az a nap
minősül, amikor a postai
bélyegző szerint a pályázatot
ajánlott küldeményként
postára adták.

2. Az  igényelt  támogatás  összege  nem
haladja meg a maximálisan
igényelhető támogatási összeget, és
eléri a minimálisan igényelhető
támogatást, és az igényelt támogatási
arány nem haladja meg a kiírásban
megjelölt maximális támogatási
intenzitást.

Projekt adatlap 2.6 pontja

3.

A támogatást igénylő a pályázati
felhívásban meghatározott lehetséges
pályázói körbe tartozik: a pályázó jogi
formája az útmutató B1.2 pontjában
foglaltaknak megfelel.

Projekt adatlap 3. pontja

4

A  támogatást  igénylő a  projekt
adatlapot a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által rendelkezésre
bocsátott kitöltő programmal töltötte
ki, és a pályázati dokumentáció
tartalmazza az .xzip kiterjesztésű
fájlt.

5.
A projekt megvalósításának helyszíne
nem a Közép-magyarországi régióban
található

Projekt adatlap 2.2 pontja.

6

A  pályázatot  az  F2  pontban
meghatározott formában nyújtották
be:  a  projekt  adatlap  vonalkóddal
ellátott xzip  formátumban  került
benyújtásra  CD/DVD-n,  míg  a  16.
számú melléklet papíron, a pályázó
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Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/
Nem

Elutasítás
esetén

indoklás

által cégszerűen aláírva került
benyújtásra.

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti kritériumoknak, akkor a 4/2011. (I.
28.)  Korm.  rendelet  22.  §  (6)  bekezdése  alapján  a  közreműködő szervezet  a  támogatást
igénylő egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok megjelölésével, a projektjavaslat
beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja a
projektjavaslatot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtási határidőn belül a pályázat ismételt
benyújtásának nincs akadálya.

2. Egyéb követelmények

Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/
Nem

Elutasítás
esetén

indoklás

1.
A támogatást igénylő megfelel a B1.
pontban valamint  a  B6  pont  20.
alpontjában meghatározott feltételeknek

Alapító okirat, működési engedély,
a projekt adatlap 5.5 pontja

2. Projekt megvalósításának időtartama a
pályázati felhívásban megadott
időintervallum maximumán belül van.

Projekt adatlap 2.3 és 2.4 pontja

3. A Részletes költségtervezési lap és
szöveges indoklás (2. számú melléklet)
nem tartalmaz számszaki hibákat.

Projekt adatlap 5.7 pontja

2. számú melléklet: Részletes
költségtervezési lap és szöveges
indoklás

4. A pályázati útmutatóban  a
költségvetésre előírt belső korlátokat
betartották.

Projekt adatlap 5.7. pontja
2. számú melléklet: Részletes
költségtervezési lap és szöveges
indoklás

5. A Részletes költségtervezési lap és
szöveges indoklás (2. számú melléklet)
táblázatai a projekt adatlap 5.7
pontjának táblázataival összhangban
vannak.

Projekt adatlap 5.7 pontja

2. számú melléklet: Részletes
költségtervezési lap és szöveges
indoklás

6.
A projekt adatlapban szereplő, az
igényelt támogatásra vonatkozó
táblázatok adatai egyezőek.

Projekt adatlap 5.7. pontja
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Szempontok Megjegyzés a szemponthoz Igen/
Nem

Elutasítás
esetén

indoklás

7.

A Részletes költségtervezési lap és
szöveges indoklás (2. számú melléklet)
eredeti formátumát nem változtatták
meg.

2. számú melléklet: Részletes
költségtervezési lap és szöveges
indoklás,

8.

A  pályázó  az  esélyegyenlőség és
környezeti fenntarthatóság C1.2
pontban előírt kötelező indikátorait
megadta.

Projekt adatlap

9.

A pályázó az esélyegyenlőségi
intézkedések (7. számú melléklet) és
fenntarthatósági szempontok
útmutatóban (6. számú melléklet) előírt
minimális mennyiségét vállalta.

Projekt adatlap

10.

 A pályázó az útmutatóban
meghatározott monitoring mutatókat
megadta, illetve a monitoring
mutatókhoz kapcsolódó minimálisan
elvárt célértéket a megfelelő
határidőre vállalta.

Projekt adatlap 5.8. pontja

11.
A pályázati útmutató F8 pontjában
felsorolt, kötelezően benyújtandó
dokumentumokat csatolta a pályázó.

Pályázati útmutató, csatolt
mellékletek

Amennyiben az ellenőrzés során a Közreműködő Szervezet megállapítja, hogy a támogatást
igénylő által benyújtott támogatási kérelem nem felel meg a felhívásban meghatározott
egyéb követelményeknek vagy a rendelkezésre álló adatok alapján egyértelműen nem
megállapítható az adott szempont teljesítése az F4.3 pontban leírt módon egyszeri
alkalommal hiánypótlásra van lehetőség.

2. Tartalmi értékelési kritériumok

Szakmai értékelési szempontok Pontszám Adatlap
/mellék
let

1 A pályázó környezetének értékelése 3

1.1 A pályázó székhelye szerint egyszerre tartozik a 311/2007. Korm.
rendeletben meghatározott leghátrányosabb 47 kistérség
valamelyikébe és a 240/2006. Korm. rendeletben meghatározott,
az országos átlagot legalább 1,75-szeresen meghaladó
munkanélküliségű települések körébe: 2 pont

0,5-2 pont

3.16
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Szakmai értékelési szempontok Pontszám Adatlap
/mellék
let

Csak az egyikbe tartozik:                    1 pont
Egyikbe sem tartozik:                         0,5 pont

1.2 A megvalósítás helyszínén:

- legfeljebb alsó és felső tagozatos általános iskola működik: 1
pont
- ha ennél magasabb fokú iskola is működik: 0 pont
(Több megvalósítási helyszín esetén az egyes helyszínekre
érvényes pontok átlagát kell figyelembe venni.)

0 - 1 pont 4.1.4

2 A  megvalósító szervezet értékelése 9

2.1  A projektet megvalósító intézmény/szervezet rendelkezik:
- felsőfokú végzettségű alkalmazottal: 1 pont
- nincs felsőfokú végzettségű alkalmazottja: 0 pont
(Több megvalósító intézmény esetén az egyes intézményekre
érvényes pontok átlagát kell figyelembe venni.)

0-1 pont 4.1.3

2.2. A megvalósító intézmény/szervezet által lefolytatott nem formális,
informális tanulási alkalmak száma az elmúlt három évben a
gyermek- és ifjúsági korosztály számára
11 vagy annál több program: 4 pont,
6–10 program: 3 pont,

3–5 program: 2 pont,
1-2  program: 1 pont,
nem volt ilyen: 0 pont
(Több megvalósító intézmény esetén az egyes intézményekre
érvényes pontok átlagát kell figyelembe venni.)

0-4 pont 4.1.3.

2.3. A megvalósító intézmény/szervezet által (nem uniós pályázati
forrásból) lefolytatott, a projekt keretében választott, a Pályázati
útmutató C pontjában meghatározott kreatív területekhez
kapcsolódó rendezvények száma az elmúlt három évben.

5 vagy több program: 3 pont
3-4 program: 2 pont
1-2 program: 1 pont

Nem volt ilyen: 0 pont
(Több megvalósító intézmény esetén az egyes intézményekre
érvényes pontok átlagát kell figyelembe venni.)

0-3 pont 4.1.3

2.4 Az elmúlt három évben a megvalósító intézmény/szervezet
tevékenységére vonatkozóan közoktatási intézménnyel
együttműködési megállapodás állt fenn.

Igen: 1 pont

Nem: 0 pont

0-1 pont 4.1.3
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(Több megvalósító intézmény esetén az egyes intézményekre
érvényes pontok átlagát kell figyelembe venni.)

3 A projekt céljának értékelése 9

3.1 A projekt illeszkedése a TÁMOP 3.2.3 konstrukció célkitűzéseihez
Teljes mértékben 4 pont

Részben      2 pont
Nem illeszkedik 0 pont

0-4 pont

5.2,
Megalap

ozó
tanulmá

ny

3.2 Mennyire elégíti ki a pályázat a helyi igényeket, szükségleteket?
Milyen mértékben kínál megoldást azokra?
Teljes mértékben 3 pont
Részben      1-2 pont
Nem illeszkedik                               0 pont

0-3 pont Megala
pozó
tanulm
ány

3.3 A projekt célok és a várt eredmények kapcsolódásának bemutatása
- teljes körű: 2 pont
- részleges: 1 pont
- nem megfelelő: 0 pont

0-2 pont 5.2

4 Szakmai értékelés 21

4.1 Egyértelműen meghatározásra került-e a projekt célcsoportja, és a
célcsoport megfelel-e a C 1.3 pontban foglalt korlátozásoknak?
- igen: 2 pont
- nem: 0 pont

0-2 pont 5.3

4.2 A pályázatban a tervezett tevékenységek a célcsoport
sajátosságainak megfelelnek-e?)
- teljes mértékben megfelelnek: 3 pont
- részben felelnek meg: 1-2 pont
- nem felelnek meg: 0 pont

0-3 pont Megalap
ozó

tanulmá
ny

4.3  A  pályázó  vállalja  a  C1.1  pontban  foglalt  kötelező
tevékenységeket, illetve ezen tevékenységek megfelelnek a C1.3.
pontban foglalt speciális elvárásoknak.
- igen: 1 pont
- nem: 0 pont

0-1 pont 5, 5.4,
Tematik

ák

4.4 A minimálisan megvalósítandó kompetenciafejlesztő folyamatokon
felül vállalt további folyamatok száma:
- 1-2 folyamat – 1 pont
- 3-4 folyamat – 2 pont
- 5-6 folyamat – 3 pont
- 6-nál több folyamat – 4 pont

0-4 pont 5.

4.5 A pályázó szervezet önkénteseket is bevon a megvalósításba
- igen: 2 pont
- nem: 0 pont

0-2 pont 4.4.1
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4.6  A pályázóval a pályázat megvalósítására együttműködési
megállapodást kötött közoktatási intézmények száma a kötelezően
felül

Szervezetenként egy pont, de maximum 3 pont.

0-3 pont Mellékelt
együttm
űködési
megálla
podások

4.7 A tervezett tevékenységek milyen mértékben támaszkodnak a
helyi (tájegységre jellemző) értékekre, adottságokra.
A tevékenységek minden elemében megjelennek a helyi értékek,
sajátosságok: 6 pont
A tevékenységek egy része alapul a helyi értékeken,
sajátosságokon: 1-5 pont
A tevékenységekben nem jelennek meg a helyi értékek
sajátosságok: 0 pont

0-6 pont Megala
pozó
tanulm
ány
5.4-es
pont

5 Erőforrások 8

5.1 A projekt megvalósításához tervezett humán erőforrás
alkalmasságának megítélése:

- projektmenedzsment minősítése: 0-2 pont
- a szakmai megvalósítók alkalmassága: 0-2 pont

0-4 pont 4.1.3
4.4.1

Önéletr
ajzok

5.2 A non-formális és informális tanulási tevékenységhez szükséges
infrastruktúra:
- teljes körűen alkalmas: 2 pont

- részben alkalmas: 1 pont
- nem alkalmas: 0 pont

0-2 pont 4.4.2

5.3

A szakmai megvalósításba bevont szereplők köre:
- a megvalósító intézmény(ek) alkalmazottaiból, illetve a kreatív
ipar helyi (települési/kistérségi) képviselőiből áll: 2 pont

- a megvalósító intézmény (ek) alkalmazottaiból és egyéb, nem
kizárólag helyi szolgáltatókból áll: 1 pont
- kizárólag külső szolgáltatókból áll, a megvalósítás helyszínéül
szolgáló intézmény(ek) alkalmazottai nem vesznek részt: 0 pont

0-2 pont 4.4.1.
4.4.3.

6 Pénzügyi értékelés 13
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6.1 A költségvetés részletezettsége (Mennyire világos és részletes a
költségvetés?): az alábbi szempontonként max. 1 pont, összesen
0-5 pont
- nincsenek számszaki hibák
- megfelelő az alábontás
- minden tevékenységhez rendelt költséget, és a részletes
költségvetésben az egyes költségtételek a megfelelő számviteli
kategóriában/oszlopban kerültek megtervezésre.
- nincsenek benne nem elszámolható költségek
- a részletes költségvetésben a költségtételek az ÁFA
nyilatkozatnak megfelelően kerültek feltüntetésre.

0-5 pont 5.7.1.

6.2 A költségvetés indokoltsága (A tervezett kiadások mennyire
lényegesek a projekt megvalósítása szempontjából? Az egyes
költségkomponensek indokoltsága, szükségessége a projekt
céljainak eléréséhez.)
Teljes mértékben indokolt 4 pont

Részben indokolt      1-3 pont
Nem indokolt                               0 pont

0-4 pont 5.7.1

6.4 A költségvetés realitása (A tervezett kiadások és ütemezésük
mennyire reálisak - a helyi piaci árakat nem meghaladó
mértékűek - a projekt megvalósítása szempontjából?) 0-3 pont
Teljes mértékben reális 4 pont
Részben reális      1-3 pont
Nem reális                               0 pont

0-4 pont 5.7.1

7 Projektterv értékelése 8

7.1 Mennyire egyértelmű a projektterv szakmai tartalmának és a
célrendszerének összehangoltsága? 0-3 pont

0-3 pont 5.2

5.4.
Megala
pozó

tanulm
ány,

Temati
kák

7.2 Mennyire reális a projekt tevékenységek szerinti ütemezése,
mennyire tartható az ütemterv? 0-5 pont

0-5 pont 5.5

8 Referenciák 5

8.1 A pályázó vagy az általa fenntartott közművelődési intézmény,
irodalmi emlékház vagy tájház

- Részesült a Nemzeti Kulturális Alap közművelődési
támogatásban, vagy Vendégváró tájházak, a Tengertánc, vagy az
Alfa  pályázatok  támogatásában  az  elmúlt  5  évben:  1-3  pont
(támogatott pályázatonként 1-1 pont, max. összesen 3 pont)

0-5 pont 4.3.1.
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- A EU társfinanszírozású programban sikeres értékeléssel záruló
korábbi részvétel: 2 pont

9 Fenntarthatóság 14

9.1 Rendelkezésre állnak-e megfelelő erőforrások a projektet
követően?
- szervezetileg (intézményi működés folyamatossága): 0-3 pont
- pénzügyileg: 0-3 pont
- humán erőforrás: 0-3 pont

0-9 pont 6.

9.2 A projekt fejlesztésének szakmai tartalma a projektet követően is
fenntartható? 0-5 pont

0-5 pont 6.

10 Esélyegyenlőség érvényesülése

Milyen mértékben érvényesülnek a pályázatban az
esélyegyenlőség szempontjai? A javasolt megoldások biztosítják-e
az esélyegyenlőség érvényesülését? 0-5 pont
(Minimum egy pont elérése kötelező!)

5 7.

11 Környezeti fenntarthatóság
Milyen mértékben érvényesülnek a pályázatban a fenntartható
fejlődés szempontjai?
Tartalmaz-e a pályázat környezettudatosságra való felkészítést és
milyen mértékben? 0-5 pont
(Minimum egy pont elérése kötelező!)

5 8.

Összesen                                                                                                100

A fenti kritériumoknak való megfelelés értékelése pontozással történik. Szakmai szempontú
értékelésre a Projekt  adatlap és csatolt  mellékletei  alapján kerül  sor,  de az értékelők és a
Döntés-előkészítő Bizottság a szakmai szempontok vonatkozásában az értékelés során
tisztázó kérdéseket tehetnek fel a pályázónak.
Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti értékelési
szempontrendszerek alapján a pályázatra adott összpontszám nem éri el a
minimális 60 százalékot (60 pontot)!
Továbbá nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek:

· a szakmai pontszámokat tartalmazó 4. pontszámcsoportban kevesebb, mint 9 pontot
érnek el, valamint a pénzügyi pontszámokat tartalmazó 6. pontban az összpontszám
50%-át nem érik el;

· a 3.1., 4.3., 5.1., 6.1. 9.1., 9.2., 10. és 11. szempontok valamelyikére 0 pontot
kaptak.

A 60 százalék elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!
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EE11.. MMoonniittoorriinngg mmuuttaattóókk

Indikátor
megnevezése

Típus
(kimenet/
eredmény
)

Mértékegysé
g

Minimu
mérték

Vállalt
célérté
k

Célérték
eléréséne
k éve

Mutat
ó
forrás
a

1. Informális és non-
formális tanulási
alkalmak száma

eredmény db 150 2014
Jelenl
éti
ívek

2. Informális és non-
formális tanulási
alkalmakon
résztvevők száma

eredmény fő 100 2014 Jelenl
éti
ívek

3. Informális és non-
formális tanulási
alkalmakon való
részvételek száma

eredmény db 600 2014 Jelenl
éti
ívek

4. Kompetenciafejleszt
és végeredményét
képző
produktumok/termé
kek száma

eredmény db - 2014 Záró
beszá
moló
mellék
lete

Kérjük, hogy a projekt adatlap számszerűsíthető eredmények pontjában a fenti táblázatban
megjelenő mutatókat szerepeltesse.

Az indikátorok leírása:
1. Informális és non-formális tanulási alkalmak száma: a projekt keretében megvalósított
valamennyi kreatív kompetenciafejlesztést szolgáló tanulási alkalom száma. (Az alkalom
értelmezéséhez segítségül szolgál az útmutató F7-es pontjában szereplő fogalomjegyzék.)
Ennek megfelelően az indikátor értékébe beleszámítandó a C1.1-es pontban nevesített
kreatív kompetenciafejlesztő fázisok valamennyi tanulási alkalma.
2. Informális és non-formális tanulási alkalmakon résztvevők száma: a projekt keretében
megvalósított valamennyi kreatív kompetenciafejlesztést szolgáló tanulási alkalmon
résztvevők száma. (Az alkalom értelmezéséhez segítségül szolgál az útmutató F7-es
pontjában szereplő fogalomjegyzék.) Ennek megfelelően az indikátor értékébe
beleszámítandó a C1.1-es pontban nevesített kreatív kompetenciafejlesztő fázisok
valamennyi tanulási alkalmán résztvevők létszáma. Amennyiben egy személy több alkalmon
is részt vesz, egy résztvevőnek számít. Amennyiben ugyanaz a személy egyéb kreatív
területet érintő foglalkozássorozaton is részt vesz, külön résztvevőnek számít.

3. Informális és non-formális tanulási alkalmakon való részvételek száma: a projekt
keretében megvalósított valamennyi kreatív kompetenciafejlesztést szolgáló tanulási
alkalmon  történő részvételek  száma.  (Az  alkalom  értelmezéséhez  segítségül  szolgál  az
útmutató F7-es pontjában szereplő fogalomjegyzék.) Ennek megfelelően az indikátor
értékébe beleszámítandó a C1.1-es pontban nevesített kreatív kompetenciafejlesztő fázisok,



53

valamint  a  C1.2  pontban  nevesített  táborok  valamennyi  tanulási  alkalmán  résztvevők
létszáma. Amennyiben egy személy 5 alkalmon vesz részt, az 5 részvételnek számít.
4. Kompetenciafejlesztés végeredményét képző produktumok/termékek száma: a
létrehozott  terméktípusok  száma.  (Vagyis  ha  a  kompetenciafejlesztő folyamat  végén  a
résztvevők 1 terméktípusból 12 db-ot állítanak elő, akkor az indikátor értéke 1 lesz, nem
pedig 12.)

Általános megjegyzések:

Amennyiben a mutató mellett minimálisan elvárt célérték is jelölve van, akkor pályázat csak
abban az esetben támogatható, ha a minimálisan elvárt érték teljesítését vállalni tudja. Ha
nincs minimálisan elvárt érték jelölve, akkor ilyen feltétel nem áll fent.
Pályázatában meg kell jelölnie, hogy a fenti mutatók mely években teljesülnek. Kérjük,
ügyeljen arra, hogy a mutatók teljesülésének időpontjai összhangban legyenek a
pályázatban bemutatott ütemtervvel, valamint a pályázat költségvetésével.
A pályázónak a pályázati útmutató E1 pontjában és a Projekt adatlap 5.8 pontjában szereplő
tervezett számokat, mint a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit
teljesítenie kell.

A programokba, képzésekbe bevont személyekről legalább az alábbiak szerint
szükséges adatot gyűjteni és a Támogató külön kérésére ezeket a megvalósítás
során szolgáltatni.

Férfi Nő Összesen

1. Munkaerő-piaci státusz (15 év felettiek esetében)

1.1. Foglalkoztatott

1.2 Önfoglalkoztatott

1.3. Regisztrált álláskereső

1.4. Tartósan álláskereső (legalább 12 hónapja munkanélküli
személy)

1.5. Inaktív, nappali tagozatos tanuló

1.6. Inaktív, gyermekgondozás (GYES, GYED, GYET)

1.7. Egyéb inaktív

2. Életkor szerinti megoszlás

2.1. 14 év alatti

2.2. 15-24 év közötti

2.3. 25-54 év közötti

2.4. 55-64 év közötti

2.5. 65 év feletti

3. Hátrányos helyzetű csoportok szerinti megoszlás

Romák

Alapfokú iskolai oktatásból lemorzsolódottak
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(Kevesebb, mint 8 általános iskolai osztályt elvégzettek)
Alacsony végzettségűek
(Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők)
Képesítés nélküliek
(érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők)
Regisztrált álláskeresők

Tartósan inaktívak
(Munkaképes korú, vagyis 15 és 64 év közötti személy, aki
legalább 12 hónapja nem foglalkoztatott, és nem is regisztrált
munkanélküli)
GYED-en, GYET-en vagy GYES-en lévők, vagy GYED-ről, GYET-ről,
GYES-ről a munka világába (legfeljebb hat hónapja) visszatérők
Megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek

Akik az előző 6 hónapban nem álltak rendszeresen fizetett
alkalmazásban

Akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítést
(ISCED 3)

50 éven felüliek

Egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek

Akik az Európai Unió valamely tagállamának olyan ágazatában
vagy szakmájában dolgoznak, amelyben 25 %-kal nagyobb a nemi
egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára
jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi
csoportba tartoznak

Akik az Európai Unió valamely tagállamának etnikai kisebbségéhez
tartoznak, és akiknek szakmai, nyelvi képzésüknek vagy szakmai
tapasztalatuknak megerősítésére van szükségük ahhoz, hogy
javuljanak munkába állási esélyeik egy biztos munkahelyen

Olyan személy, aki legalább 24 hónapja munkanélküli

Nem hátrányos helyzetűek

4. Legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlás (15
év felettiek esetében)

4.1. Alapfokú iskolai oktatásból lemorzsolódottak
(Kevesebb, mint 8 általános iskolai osztályt elvégzettek)
4.2. Alapfokú iskolai végzettség

4.3. Középfokú végzettség

4.4. Középfokú oktatást követő, nem felsőfokú végzettség

4.5. Felsőfokú végzettség
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FF.. AADDMMIINNIISSZZTTRRAATTÍÍVV IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 2007-2013.
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozza.
A  pályázati  időszakban  a  pályázók  kérdéseiket  a  06-40/638-638  ügyfélszolgálati  kék
számon, vagy az ujszechenyiterv@nfu.gov.hu email címen tehetik fel.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a www.ujszechenyiterv.gov.hu
honlapról tölthetőek le.

FF11.. AA ppáállyyáázzaattii kkiiíírrááss ffeellffüüggggeesszzttééssee ééss mmeeggsszzüünntteettééssee

A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján.

FF22.. AA ppáállyyáázzaattookk bbeennyyúújjttáássáánnaakk mmóóddjjaa,, hheellyyee ééss hhaattáárriiddeejjee

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon (1. számú melléklet),
elektronikusan (kizárólag a kitöltő program által felajánlott xzip formátumban) nyújtható be.
A Projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített
kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a
www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról.  Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  a  Projekt  adatlapot
kizárólag .xzip formátumban, vonalkóddal ellátva fogadjuk el; pdf formátumban benyújtott
Projekt adatlap feldolgozására nincsen lehetőség. Az xzip file-ban csatolt adatlap nem lehet
üres és a megfelelő konstrukcióra kell vonatkoznia. (A mellékletek – méretbeli korlátozással
– az xzip  file-ban is helyet kaphatnak.)

Az adatlaphoz tartozó nyilatkozatot (16. számú melléklet) papír alapon és cégszerűen aláírva
kell benyújtani.
A  pályázatot  (kitöltött  Projekt  adatlapot  és  a  felhívásban,  valamint  az  útmutatóban  előírt
mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD
lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt
nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként a következő címre kell
beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.2.3/A-11/1

Közreműködő Szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)

1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az „ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C”
épület” címzést kell feltüntetni.

mailto:ujszechenyiterv:@nfu.gov.hu
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/
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Kérjük,  hogy  a  CD/DVD  lemez  tokján  jól  láthatóan  tüntesse  fel  a  Pályázati  Felhívás
kódszámát (TÁMOP-3.2.3/A-11/1) a  pályázó  nevét  és  címét.  Kérjük,  ellenőrizze  a
kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

A pályázatok benyújtására kizárólag postai úton van lehetőség.

A pályázatok benyújtása 2011. november 14-től  2012. január 13-ig lehetséges,  legkésőbb
2012. január 13-i postabélyegzővel. A pályázatok elbírálása a benyújtást követően egyszeri
alkalommal történik.
Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az
www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az
ujszechenyiterv@nfu.gov.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon
kapható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (7) bekezdése alapján
az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig
biztosítja,  hogy  a  támogatást  igénylők  kérdéseket  tehessenek  fel,  és  azokra  ésszerű
határidőn,  de  legkésőbb  a  kérdés  KSZ-hez  való  érkezését  követő 7  napon  belül
tájékoztatást kapjanak.

FF33.. AA ppáállyyáázzaatt bbeennyyúújjttáássáávvaall kkaappccssoollaattooss ggyyaakkoorrllaattii ttuuddnniivvaallóókk

A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs
lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

Felhívjuk a figyelmet, hogy:

· A  projekt  adatlap  kitöltésekor  ügyelni  kell  a  Projekt  adatlap  lapjain,  illetve  a  jelen
útmutatóban és a Projekt adatlap kitöltési útmutatójában (16. számú melléklet)
megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartására.

· A  Projekt  adatlapot  hiánytalanul,  minden  kérdésére  választ  adva  és  az  előírt
dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Projekt
adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Projekt adatlap
megfelelő helyén a „pályázatomra nem vonatkozik” megjegyzést bevezetni.

· A pályázat megfelelő benyújtásához kérjük az F8 pontban szereplő mellékleteket az ezen
pontban részletezett módon benyújtani.

A pályázati dokumentáció hitelesítéséül elegendő a Pályázati útmutató 16. számú mellékletét
képző nyilatkozatot cégszerűen aláírni (a cégkivonatban lévő szabályozással megegyező
módon).

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai
esetén az NFÜ a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék
figyelemmel a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket! A
beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott
sablonoknak megfelelően állították össze.

http://www.ujszechenyiterv.gov.hu/
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FF44.. AA pprroojjeekkttkkiivváállaasszzttááss ffoollyyaammaattáánnaakk bbeemmuuttaattáássaa ((eelljjáárráássrreenndd))

A  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  keretében  működő Humán  Erőforrás  Programok  Irányító
Hatósága a pályázatkezelési feladatokra közreműködő szervezeteket vesz igénybe, akik az
eljárásrendben szabályozott kérdésekben a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
felhatalmazása alapján járnak el. Jelen pályázati konstrukció esetében a pályázatok döntés-
előkészítését, a szerződéskötését, a finanszírozását, nyomon követését és ellenőrzését az
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: ESZA Kft.) végzi.

Iktatás, Pótlás

A KSZ iktatja a pályázatot.

Az  iktatás  során  a  következő,  a  projektgazda  és  a  projekt  azonosításához,  valamint  a
kapcsolattartáshoz szükséges alapadatok rögzítésére kerül sor:
a) a projektgazda neve,
b) a projektgazda adószáma,

c) a projektgazda címe,
d) a projektgazda elérhetőségei,
e) a projekt megnevezése,
f) a benyújtás dátuma,
g) a beérkezés dátuma,
h) az iktatás dátuma,
i) ragszám.

Ha  a  küldemény  sérülten  érkezik  (törött  vagy  nem  olvasható  adathordozó)  és  a  pályázati
anyagok emiatt hiányosak, a pályázót legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével fel kell hívni a
sérült részek pótlására. Ha a pályázat beadási határidejéig kevesebb, mint 8 nap van hátra,
a határidő megadásakor ezt figyelembe kell venni. Az iktatást a pótlás időtartamára fel kell
függeszteni. Ha a projektgazda nem pótolja a sérült, illetve hiányos részeket, és emiatt a
pályázat befogadási kritériumainak ellenőrzése lehetetlenné válik, a pályázat további
elbírálására  nem  kerül  sor,  erről  a  pályázót  a  KSZ  a  befogadásról  történő értesítésre
rendelkezésre álló határidőig értesíti.
Sérülten érkezett küldemény esetén a pályázat benyújtásának időpontja a küldemény
postára adásának napja, beérkezésének időpontja a pótolt részek beérkezése napja. Ha az
elbírálás nem folyamatos, a pótolt részek benyújtásának határideje a felhívásban
meghatározott benyújtási határidő.
(3) Ha a Projekt adatlapot a felhívásban foglaltaknak megfelelően kizárólag CD-n (DVD-n)
nyújtották be és a CD-hez (DVD-hez) kötelezően csatolandó cégszerűen aláírt nyilatkozat
hiányzik, a küldemény nem minősül pályázatnak, amelyről a borítékon szereplő feladót
értesíteni kell

FF44..11.. BBeeffooggaaddááss

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül:

· a pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra;
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· az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási
összeget és az igényelt támogatási arány nem haladja meg a kiírásban megjelölt
maximális támogatási intenzitást;

· a támogatást igénylő a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói körbe
tartozik: A támogatást igénylő a pályázati felhívásban meghatározott lehetséges pályázói
körbe tartozik: a pályázó jogi formája az útmutató B1.2 pontjában foglaltaknak megfelel;

· a támogatást igénylő a pályázati adatlapot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
rendelkezésre bocsátott kitöltő programmal töltötte ki, és a pályázati dokumentáció
tartalmazza az .xzip kiterjesztésű fájlt.

· a pályázatot az F2 pontban meghatározott formában nyújtották be;
· a projekt megvalósításának helyszíne nem a Közép-magyarországi régióban található
Ha a projektjavaslat a fenti feltételeknek egyértelműen nem felel meg, a közreműködő
szervezet a támogatást igénylő egyidejű tájékoztatása mellett, az indokok megjelölésével, a
projektjavaslat beérkezésétől számított 15 napon belül hiánypótlási felhívás nélkül elutasítja
a projektjavaslatot.
Jelen pályázati konstrukcióban a projektjavaslat elutasítása esetén a benyújtási határidőn
belül lehetőség van új pályázat benyújtására.

Ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban meghatározott befogadási és jogosultsági
kritériumoknak,  a  közreműködő szervezet  azt  befogadja,  és  az  NFÜ  által  meghatározott
módon megkezdi az egyéb követelményeknek való megfelelés vizsgálatát. A befogadásról a
közreműködő szervezet  a  projektjavaslat  beérkezésétől  számított  7  napon  belül  írásban
tájékoztatja a pályázót a projektjavaslat befogadásáról (befogadó nyilatkozat).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a befogadás kizárólag a befogadási és jogosultsági feltételeknek
való megfelelést jelenti, de nem jelenti a támogatás megítélését.

A projektkiválasztás ezen szakaszában hiánypótlásra nincs lehetőség.

Ha a beérkező projektjavaslatok száma jelentősen meghaladja a tervezettet, a befogadásról
szóló értesítésre meghatározott határidőt az NFÜ egy alkalommal meghosszabbíthatja.

FF44..22.. EEggyyéébb kköövveetteellmméénnyyeekk vviizzssggáállaattaa

Amennyiben a fentiekben („Befogadás”) felsorolt feltételek adott pályázat vonatkozásában
maradéktalanul teljesülnek, vizsgálatra kerül a pályázó és a pályázat jelen útmutatóban
meghatározott egyéb követelményeinek való megfelelése. Ez annak az ellenőrzését jelenti,
hogy  a  pályázó/projekt  megfelel-e  a  Pályázati  Útmutató  B.,  C.,  D.  és  E.  pontjai  szerinti
követelményeknek.
Amennyiben a fentiekben („Egyéb követelmények vizsgálata”) felsorolt feltételek adott
pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, a közreműködő szervezet tartalmi
értékelésre bocsátja a pályázatot.

FF44..33.. AA hhiiáánnyyppóóttllááss rreennddjjee

Az  ESZA  Nonprofit  Kft.  a  pályázót  kizárólag  írásban,  egyszeri  alkalommal  megfelelő,  de
legalább 5, legfeljebb 15 naptári napos határidő kitűzésével – az összes hiány, vagy hiba
egyidejű megjelölése mellett a támogatást igénylőt támogatási kérelmének kijavítására
szólítja fel, amennyiben
- nem állapítható meg egyértelműen, hogy a pályázó által benyújtott projektjavaslat

megfelel-e a felhívásban meghatározott egyéb követelményeknek,
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- a  pályázó  által  benyújtott  projektjavaslat  nem  felel  meg  a felhívásban meghatározott
egyéb követelményeknek.

Hiánypótlásra egyszer lehet felhívni a támogatást igénylőt.
Ha az E. pont 2. számú táblázatának 1. pontjában szereplő kritérium hiánypótlást követően
nem teljesül, vagy a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be és az E. pont 2.
számú táblázatának 1. pontjában szereplő kritériumra vonatkozó adat hiányzik, úgy a
Döntés-előkészítő Bizottság, a tartalmi értékelés mellőzésével, a pályázat elutasítására tesz
javaslatot.

Egyéb  esetben,  ha  a  pályázó  a  hiánypótlást  hibásan,  hiányosan  nyújtja  be,  úgy  a  hibás,
hiányos támogatási kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.

FF44..44.. TTaarrttaallmmii éérrttéékkeellééss

A pályázat tartalmi értékelés annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban szereplő
információk a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e. A
tartalmi értékelés alapjául szolgáló kiválasztási kritériumokat az E. fejezet tartalmazza. Az
értékelés pontozáson alapul.

A közreműködő szervezet a befogadott projekteket az objektív és számszerűsíthető tartalmi
értékelési kritériumok alapján sorrendbe rendezi, jelzi a további szempontokra vonatkozó
szakmai javaslatát és összegző lapokkal a döntés-előkészítő bizottság elé terjeszti.

Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a
pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot. A 60 pont elérése nem
jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

FF44..55.. BBíírráállaatt

A Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a benyújtott pályázatok elbírálása
érdekében döntés-előkészítő bizottságot hoz létre.
A támogatandó pályázatok az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján a
minimális támogatási ponthatárt elérő vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása alapján
kerülnek kiválasztásra a rendelkezésre álló keret erejéig.

A döntés-előkészítő bizottság minden előzetes projektjavaslatról összegző lapot tölt ki,
amely tartalmazza

a) a pályázó és a projektjavaslat azonosításához szükséges adatokat,

b) a projekt-kiválasztási szempontok szerinti szöveges értékelést, továbbá a pontozást,
c) indokolással ellátott javaslatot a projektjavaslat változatlan tartalommal történő

támogatására, csökkentett összköltséggel, illetve feltétellel történő támogatására
vagy elutasítására,

d) támogatási javaslat esetén a támogatást igénylő által teljesítendő előfeltételek
meghatározását.

A döntés-előkészítő bizottság döntési javaslatot tesz
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a) a projektjavaslat támogatására,
b) a projektjavaslat feltételekkel vagy csökkentett összköltséggel történő támogatására,

vagy
c) a projektjavaslat elutasítására

Amennyiben a döntési javaslathoz nem áll rendelkezésre elégséges információ, a döntés-
előkészítő bizottság tagjai több, mint felének egyező szavazatával tisztázó kérdés vagy
helyszíni szemle formájában további információt kérhet a pályázótól.

FF44..66.. DDöönnttééss

A döntés-előkészítő bizottság döntési javaslata a Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága vezetőjéhez kerül döntésre.

A  döntésről  a  közreműködő szervezet  a  döntés  meghozatalától  számított  15  napon  belül
írásban  tájékoztatja  a  projekt  gazdát.  A  közreműködő szervezet  döntésről  szóló
tájékoztatása tartalmazza a projektjavaslat elutasítása, csökkentett összköltséggel történő
támogatása vagy feltételekkel történő támogatása esetén a kifogás benyújtásának
lehetőségét, módját.
A döntésről történő tájékoztatást követően a pályázók a döntési javaslat pályázatukra
vonatkozó részét megtekinthetik.
Az NFÜ a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett nevét, a projekt tárgyát, a döntés
időpontját az év és a hónap megjelölésével nyilvánosságra hozza.
Amennyiben a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság vezetője a pályázatot
elutasítja, a közreműködő szervezet a döntés kézhezvételét követően, írásban, elutasító
levélben értesíti a pályázót arról, hogy pályázata nem kerül támogatásra. Az értesítés
tartalmazza az elutasítás indokát is.

FF44..77.. AA TTáámmooggaattáássii SSzzeerrzzőőddééss mmeeggkkööttéésséénneekk ffeellttéétteelleeii

A szerződést a kedvezményezett támogatói döntésről szóló értesítésének kézhezvételétől
számított legfeljebb 30 napon belül meg kell kötni.

A támogatási szerződés megkötésének feltételeiről és a benyújtás határidejéről a
Közreműködő Szervezet levélben értesíti a nyertes pályázókat.

A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett az alábbi dokumentumokat
köteles benyújtani:

a. a kedvezményezett nevében aláírásra jogosult aláíró személy vagy személyek - a
költségvetési szerv, önkormányzat, egyház, felsőoktatási intézmény, közalapítvány,
100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság kivételével - bank által igazolt,
ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás-mintája,

b. a kedvezményezett - a költségvetési szerv, önkormányzat, egyház, felsőoktatási
intézmény, közalapítvány, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaság
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kivételével  -  alapító  (létesítő)  okirata,  illetve  a  külön  jogszabály  szerinti
nyilvántartást igazoló okirata,

c. a projekt megvalósításának elindításához szükséges összes jogerős hatósági
engedély, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló
dokumentumok,

d. a projektgazda beruházással érintett ingatlanán fennálló tulajdonjogát igazoló, 60
napnál nem régebbi tulajdoni lap, vagy ha az ingatlan nem tartozik és nem is kerül
a projektgazda tulajdonába, a tulajdonosnak a beruházás megvalósításához történő
hozzájárulását igazoló dokumentum, amely megjelöli a projektgazdának az
ingatlannal kapcsolatos jogát.

e. banki  igazolás  –  amennyiben  a  kedvezményezett  előleget  kíván  igénybe  venni-  a
Kedvezményezett által az adott projekt támogatásának fogadására, kezelésére
szolgáló  elkülönített  bankszámla  nyitásáról.   (Kivéve,  ha  a  kedvezményezett  a
kincstárnál köteles vezetni a számláját, és korábbi TÁMOP illetve TIOP projektjéhez
már rendelkezik elkülönített célelszámolási számlával.)

f. a  Támogatási  szerződés  sablonban  (13.  számú  mellékletben)  a  fentieken  kívül
nevesített egyéb mellékletek.

g. a döntés-előkészítő bizottság által meghatározott, a támogatást igénylő által
teljesítendő előfeltételek teljesítésülését igazoló dokumentumot..

A Kbt. hatálya alá tartozó kedvezményezett részére a támogatási szerződés megkötésének
feltételeként, a szerződéskötést megelőzően közbeszerzési eljárás lefolytatása is előírható.

A közreműködő szervezet a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok
beérkezésétől  számított  10  napon  belül  az  általa  aláírt  támogatási  szerződést  a
kedvezményezettnek megküldi. Ha a megküldött dokumentumok hiányosak vagy hibásak, a
közreműködő szervezet  a  beérkezéstől  számított  10  napon  belül,  az  összes  hiány,  illetve
hiba egyidejű megjelölésével, hiánypótlásra hívja fel a kedvezményezettet.

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemutatására vonatkozó határidő
elmulasztása esetén a támogatásról szóló döntés érvényét veszti.

FF44..77..11 AA TTáámmooggaattáássii SSzzeerrzzőőddééss mmóóddoossííttáássaa
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Támogatási Szerződés módosítása csak kivételesen indokolt
esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem
változtatja meg.
A Támogatási Szerződés esetleges módosítását a Kedvezményezett kezdeményezheti
írásban.

A Kedvezményezettnek a szerződés-módosítási kérelmét megfelelő indoklással
alátámasztva, a módosítások beálltát megelőzően kell benyújtania. A módosítási kérelem
tartalma nem lehet ellentétes az értékelés során meghatározott feltételekkel.
A módosítási kérelem tárgyában hozott döntésről a Támogató írásban értesíti a
kedvezményezettet.

A Közreműködő Szervezetnek az egységes működési kézikönyv kiadásáról szóló
24/2011 (V.6) NFM utasítás 118.§-ában foglaltak alapján lehetősége van arra,
hogy a szerződés módosítására vonatkozó kérelmet elutasítsa.
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FF44..88.. AA ppéénnzzüüggyyii eellsszzáámmoollááss,, ffiinnaannsszzíírroozzááss ffoollyyaammaattaa

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási összeg – ideértve az előleget is – első
folyósítása csak akkor engedélyezhető, ha a D6 pontban meghatározott
biztosítékok rendelkezésre állnak.

A kedvezményezett a támogatás igénybevételére irányuló kifizetési igénylést – az előleget
kivéve – az időszakos vagy a záró beszámolóval együttesen nyújtja be. Támogatás kizárólag
az NFÜ vagy az általa kijelölt közreműködő szervezet által jóváhagyott beszámolóval
elszámolható, valós költségek vonatkozásában folyósítható.

A kifizetés igénylése elektronikusan történik.

A kifizetési igényléshez a kedvezményezettnek mellékelnie kell

a) az eredeti számlák hitelesített másolatát,

b) a számlák kifizetését igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumentumok másolatát, és

c) az NFÜ által  meghatározott  formátumú összesítőt,  a pénzügyi  és szakmai előrehaladást
igazoló, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat.

A kedvezményezett a kifizetési igénylésben nyilatkozik arról, hogy a benyújtott kifizetési
igényléshez kapcsolódó elszámolások alapbizonylatai valós és elszámolható költségeken
alapulnak  és  a  támogatott  projekt  kapcsán  merültek  fel.  A  hitelesítés  módját  az  NFÜ
határozza meg.

A kedvezményezett az eredeti számlán köteles feltüntetni a projekt regisztrációs számát, és
azt, hogy a számla „támogatás elszámolására benyújtásra került”.

Ha  a  kifizetési  igénylés  hiányos  vagy  hibás,  a  beérkezéstől  számított  30  napon  belül
legfeljebb 30 napos határidő kitűzésével, az adott igénylésben szereplő valamennyi hiány,
illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra és a hiba javítására kell felhívni a
kedvezményezettet. Ha a hiány pótlására és a hiba javítására a határidő elteltétől számított
7  napon  belül  nem  kerül  sor,  ez  a  kifizetési  igénylés  érintett  részének  elutasítását
eredményezi, ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye.

Ha a megvalósítás nyomon követése, vagy folyamatba épített ellenőrzése során nem merült
fel  olyan  probléma,  amely  miatt  a  támogatás  kifizetését  fel  kellene  függeszteni,  a
közreműködő szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 45 napon
belül kifizeti.

A kedvezményezett által a hiánypótlásra igénybe vett időtartam az előre nem tervezett,
előre nem látható okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni ellenőrzés, a szabálytalansági
gyanú kivizsgálására tett intézkedések, valamint az év végi zárási és év eleji számlanyitási
folyamatok – az NFÜ honlapján közlemény formájában közzétett időtartama az előző
bekezdésekben a Közreműködő Szervezet számára a hiánypótlásra és kifizetésre
meghatározott időtartamba nem számít bele.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén
a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás az Áht. 13/A.§ (4) bekezdése alapján
nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre, illetve az Áht. 13/A. §-
ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében
- a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül.

Amennyiben a megvalósítás nyomon követése, illetve a folyamatba épített ellenőrzése során
nem merül fel olyan probléma, amely miatt a támogatás kifizetését fel kellene függeszteni, a
Közreműködő Szervezet intézkedik a jóváhagyott támogatás Pályázó részére történő
folyósításáról.
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A támogatás folyósítására –jelen pályázati felhívás keretében – az alábbi formákban
történhet:

- támogatási előleg formájában

- A támogatások folyósítására a Kedvezményezett által benyújtott kifizetés igénylés alapján
az alábbi finanszírozási módokon kerülhet sor:

- a Kedvezményezett által kifizetett számlák vagy egyéb az elszámolást alátámasztó
dokumentumok támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a
Kedvezményezett, vagy az engedményes bankszámlájára (utófinanszírozás),

- Az engedményes részére történő folyósítás teljesítésének feltétele, hogy az
engedményezésre vonatkozó szerződés a közreműködő szervezet rendelkezésére
álljon. Az engedményezésre vonatkozó szerződés közreműködő szervezet részére
történő benyújtásáért a kedvezményezett felelős. A szállítói számlák közvetlen
szállító illetve a szállító engedményese részére történő kifizetésre jelen felhívás
keretében nincs lehetőség.

Utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be,- az első időszakos
beszámolóval együtt benyújtott kifizetési igénylés kivételével - ha az igényelt támogatás
összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a kétszázezer forintot.

A projektek pénzügyi zárása eredményeként utalandó támogatás, ha az ezer forintot nem
haladja meg, nem kerül a Kedvezményezett részére kiutalásra.

A projekt költségnövekményét – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a
kedvezményezett finanszírozza.

Haladéktalanul fel kell függeszteni a támogatás folyósítását abban az esetben, ha azt a
4/2011 (I. 28.) Korm. rendelet, vagy más jogszabály előírja, illetve a támogatói okirat
kiadását vagy a támogatási szerződés megkötését követően a kedvezményezett olyan
nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyósítója olyan körülményről szerez tudomást, amely
a támogatás visszavonását, a támogatási szerződéstől történő elállást teheti szükségessé. A
felfüggesztésről és annak okáról a kedvezményezettet soron kívül tájékoztatni kell.

A Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződésben foglalt feltételeknek
megfelelően végrehajtani a projektet. Amennyiben a Kedvezményezett nem a
feltételeknek megfelelően jár el, a támogató jogosult a finanszírozás
felfüggesztésére, a támogatás csökkentésére, visszavonására, a támogatásból már
kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a
szerződéstől való elállásra.

A Kedvezményezett a támogatás fogadására szolgáló bankszámlán jóváírt előleg/támogatás
összegét kizárólag projekt kapcsán felmerült elszámolható költségek pénzügyi teljesítésére
fordíthatja. Erről a számláról kifizetést teljesíteni kizárólag a projektben részt vevő
munkavállalók, megbízottak, szállítók, valamint a járulékok/illetékek/adók kapcsán releváns
hatóságok felé lehetséges. Kivételt ez alól kizárólag az alábbiak képeznek:

· Amennyiben a Kedvezményezett a projekt kapcsán, az előleg/támogatás folyósítását
megelőzően – a projekt saját felelősségre történő megkezdése mellett - egyéb – nem
a támogatás fogadására szolgáló – bankszámlájáról teljesített kifizetéseket. Ez
esetben a projekt elkülönített bankszámláján jóváírt előleg/támogatás összegéből
kizárólag a korábban a Kedvezményezett egyéb számláiról megtérített költségekkel
azonos értékű kifizetést teljesíthet az érintett bankszámlákra. A támogatás
fogadására szolgáló bankszámla ezen okokból történő megterhelését megelőzően, de
legkésőbb a soron következő kifizetés-igénylés részeként a Kedvezményezett köteles
a KSZ-et tájékoztatni arról, hogy a támogatás fogadására szolgáló bankszámláról –
korábban  már  egyéb  számláiról  megtérített  –  projektköltségeit  visszatéríti  az
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előzetesen terhelt bankszámlára. Ezen tájékoztatás részeként nyilvántartásokkal
igazolni kell az érintett összeg helytállóságát és a kifizetés szabályosságát.

· Amennyiben a Kedvezményezett jogszabályi előírások következtében bizonyos –
projekt kapcsán elszámolható – költségeinek teljesítése céljából nem használhatja a
projekt céljára megnyitott bankszámláját. A fenti bekezdésben előírt tájékoztatási
kötelezettsége mellett teheti ezt meg.

· Amennyiben  a  Kedvezményezett  több  előleget  csoportosított  át  az  indokoltnál  a
támogatás fogadására megnyitott és egyéb bankszámlái között, köteles a többletet
haladéktalanul visszarendezni a támogatás fogadására szolgáló bankszámlaszámra.
Ellentétes esetben szabálytalansági eljárás kezdeményezése indokolt.

Nem minősül bevételnek a támogatási előlegen és a támogatási összegen a támogatás
fogadására  szolgáló  bankszámlán  realizált  látra  szóló  kamat.  Minden  egyéb  pénzügyi
művelet végrehajtása (pl. befektetés, lekötés stb.) a támogatási előleggel és a támogatási
összeggel szabálytalansági eljárást (visszakövetelést) von maga után.

Az elkülönített bankszámla rendelkezésre állását a Kedvezményezettek legkésőbb a
támogatási szerződés megkötéséig kötelesek igazolni.

Az elszámolást, a támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi.

Időközi  kifizetés kizárólag – a projekt  fizikai  előrehaladását bemutató – időközi  beszámoló
benyújtásával együtt igényelhető. Az időközi beszámoló teszi lehetővé annak ellenőrzését,
hogy a kedvezményezettek által a projekt időszak alatt folytatott tevékenységek
illeszkednek-e a támogatási szerződésben foglaltakhoz illetve, hogy eleget tesznek-e az ott
meghatározott kötelezettségeiknek. Az előrehaladási jelentés a szakmai előrehaladás
bemutatására számszerű és szöveges adatokat kér a kedvezményezettektől.

E dokumentumok közreműködő szervezet részéről történő elfogadása a kifizetések feltétele.

Teljesített kifizetéseket igazoló költségszámlák vagy egyéb gazdasági eseményt
hitelesen dokumentáló bizonylatokkal kell igazolni.

A pénzügyi elszámolás részletes szabályozását a Támogatási Szerződés melléklete
tartalmazza.

FF44..88..11 EEllőőlleegg iiggéénnyylléésséénneekk lleehheettőőssééggee
Az előleg mértéke a megítélt támogatási összeg maximum 25%-a.
Az előlegnyújtás részletesebb feltételeit jelen pályázati útmutató D7. pontja ismerteti.

FF44..99.. AA mmoonniittoorriinngg aaddaattookk sszzoollggáállttaattáássáánnaakk rreennddjjee ééss bbeesszzáámmoollóókk

A Kedvezményezett – a Támogatási Szerződésben foglalt gyakorisággal és tartalommal –
adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról.

Figyelem! Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a Támogatási
Szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül, ezért ez esetben
Támogató a szerződéstől elállhat, és a támogatási összeget visszafizetteti.

Támogatás kizárólag az NFÜ vagy a közreműködő szervezet által jóváhagyott beszámolóval
elszámolható, valós költségek vonatkozásában folyósítható. A beszámoló információkat
tartalmaz a támogatott projekt eredményességéről és hatékonyságáról, így különösen
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a) a célokhoz mért előrehaladásról, ideértve a számszerűsített célok mutatóit, továbbá –
megfelelő indokolással és a célok aktualizálásával – a céloktól való jelentős eltérésekről,

b) a közbeszerzéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről,

c) a helyszíni szemlék és a helyszíni ellenőrzések megállapításai alapján a kedvezményezett
által készített intézkedési tervekről és a megtett intézkedésekről.

A beszámolókat és a kötelezettségeket a Támogatási Szerződés tartalmazza.

A Kedvezményezett köteles a pályázatot, a projekt megvalósításával kapcsolatos
dokumentumokat, és a jelentési kötelezettség időszakában felmerült projekttel kapcsolatos
dokumentumokat legalább 2020. december 31-ig megőrizni.

FF44..1100.. EElllleennőőrrzzéésseekk

A pályázat benyújtását követően helyszíni szemlére, a támogatási szerződés megkötését
követően pedig helyszíni ellenőrzésre kerülhet sor.

A támogatási  igény jogosultságát és a költségvetésből  nyújtott  támogatás felhasználását a
jogszabályban, a felhívásban, a támogatói okiratban és a támogatási szerződésben
meghatározott szervek ellenőrizhetik.

A kedvezményezett köteles minden, az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb
segítséget megadni. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a
támogatói  okirat  kiadását  vagy  a  támogatási  szerződés  megkötését  megelőzően,  a
költségvetésből nyújtott támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység
befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a lezárást követően kerülhet sor.

FF44..1100..11.. PPrroojjeekktt--lleezzáárróó eelllleennőőrrzzééss

A projekt-lezáró ellenőrzésre a Támogatási Szerződésben kötelezettségként vállalt
fenntartási periódus lejártát követő 30 napon belül kerül sor. Ennek keretében ellenőrzésre
kerül a projekt keretében megvalósított fejlesztés rendeltetésszerű hasznosulása. Az
üzemeltetési/fenntartási kötelezettség teljesülését igazoló jegyzőkönyv alapján.

FF44..1111.. AAzz éérrtteessííttéésseekk ééss hhaattáárriiddőőkk sszzáámmííttáássáánnaakk sszzaabbáállyyaaii

Postai úton történő kézbesítés esetén az értesítést hivatalos iratként kell feladni és
kézbesíteni.
Elektronikus úton megküldött nyilatkozat esetén az elküldés napját kell a nyilatkozat
megtételének napjaként tekinteni. Elektronikus úton előterjesztett nyilatkozat esetén a
válaszra rendelkezésre álló határidő a következő napon kezdődik.
Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja
úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az értesítést a kézbesítés megkísérlésének
napján kézbesítettnek kell tekinteni.
Ha a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az értesítést – az ellenkező
bizonyításig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik napon
kézbesítettnek kell tekinteni.
A határidőbe nem számít bele a közlés, kézbesítés napja.
A hónapokban, vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál
fogva megfelel a kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap
utolsó napján.
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Ha a napokban megállapított határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő
munkanapon jár le.
A postai úton küldött nyilatkozat esetén a postára adás napját kell a nyilatkozat
megtételének napjaként tekinteni. Az ezzel kapcsolatos válasz megtételére rendelkezésre
álló határidő ilyen esetben a postai úton küldött nyilatkozat esetén azon a napon kezdődik,
amely napon azt a részére kézbesítettnek kell tekinteni.
A határidő elmulasztása vagy a késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának
elteltével állnak be.
A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni.

FF55.. KKiiffooggáásskkeezzeellééss

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről
szóló  4/2011.  (I.28.)  Kormányrendelet  81.  §-a  alapján  a  támogatást  igénylő vagy  a
kedvezményezett a pályázat benyújtásának időpontjától a támogatási jogviszony időtartama
alatt  a  közreműködő szervezet  döntése  ellen  a  közreműködő szervezetnél  az  NFÜ-nek
címzett, az NFÜ döntése ellen az NFÜ-nél a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek címzett
kifogást nyújthat be, 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 kifogást a következő helyre lehet benyújtani:

A közreműködő szervezet döntése elleni kifogás:

ESZA Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

(A kifogás címzettje: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító
Hatósága)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése elleni kifogást:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi Főosztály
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

(A kifogás címzettje: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)

A kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, amennyiben, azt
1. határidőn túl
2. nem az arra jogosult
3. korábbival azonos tartalommal, ismételten

nyújtották be.
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Nincs helye kifogás benyújtásának a szabálytalanságot megállapító döntés és
szabálytalanságot megállapító döntés ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárást lezáró
döntés ellen.

A kifogás elbírálásáig a kifogásban foglaltakkal összefüggő eljárási határidők nyugszanak.

A kifogással kapcsolatosan az alábbi döntések születhetnek:
1. a kifogásban foglaltaknak helyt adás, egyúttal a jogszerű állapot helyreállítása
2. a kifogás indokolt döntéssel történő elutasítása

A kifogás tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének nincs helye.
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FF66.. VVoonnaattkkoozzóó jjooggsszzaabbáállyyookk lliissttáájjaa

1. Törvények

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról

2000. évi C. törvény a számvitelről

2001. évi XCIII. tv. A devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról

2001. évi CXX. tv. a tőkepiacról

2003.  évi  XCI.  törvény  az  adókról,  járulékokról  és  egyéb  költségvetési  befizetésekről
szóló törvények módosításáról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről

2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes
törvények módosításáról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2007. évi CXXVII. törvény általános forgalmi adóról

2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről

2. Kormányrendeletek

253/1997. (XII.20) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről (OTÉK)

249/2000  (XII.  24.)  Korm.  rendelet  az  államháztartás  szervezetei  beszámolási  és
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

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

311/2007. Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról

314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról

102/2006.  (IV.  28.)  Korm.  rendelet  az  Európai  Unió  által  nyújtott  egyes  pénzügyi
támogatások felhasználásával megvalósuló, és egyes nemzetközi megállapodások
alapján finanszírozott programok monitoring rendszerének kialakításáról és működéséről

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007–2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
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származó támogatások felhasználásának rendjéről

3. Miniszteri rendeletek, utasítások

19/2002  OM  rendelet  A  közoktatási  intézmények  elhelyezésének  és  kialakításának
építészeti-műszaki követelményeiről

27/2007.  (X.10.)  ÖTM  rendelet  a  Társadalmi  Infrastruktúra  Operatív  Program
előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikk (1)
bekezdés hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról

290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési
naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról

24/2011 (V.6.) NFM utasítás az egységes működési kézikönyv kiadásáról

4. Közösségi szabályok

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1080/2006/EK
Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a 1783/1999 EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2006. július 5-i 1081/2006/EK
Rendelete  az  Európai  Szociális  Alapról  és  az  1784/1999  EK  rendelet  hatályon  kívül
helyezéséről.

A Tanács 2006. július 11-i 1083/2006/EK rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alap
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 2006. december 8-i 1828/2006/EK Rendelete az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az
Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok meghatározásáról
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FF77.. FFooggaalloommjjeeggyyzzéékk

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak
definíciója

- Alkalom: a képzés céljának megvalósulása érdekében szervezett együttlétek; ezek
összessége  adja  meg  az  alkalmak  számát  egy  adott  programon  belül  (pl.  klubok,
szakkörök foglalkozásainak száma, képzési foglalkozások. Egynapos program az egy
alkalom; három hetes képzés, heti háromszori foglalkozásokkal, az összesen 9
alkalom stb.) az alkalmak számításánál az útmutató C1.2 pontjában foglalt
előírásokat is figyelembe kell venni.

- Cégszerű aláírás: A társasági szerződésben, és/vagy a cégkivonatban szabályozott
módon, a cég hivatalos képviseletére jogosult személy(ek)nek a cég nevében, az
aláírási  címpéldányban  foglaltak  szerint,  vagy  a  cégjegyzésre  jogosult  személy
meghatalmazása alapján teljesített aláírása, amely a cég előírt, előnyomott, illetve
nyomtatott neve alá történő aláírás(ok)kal történik.

- Célterület: bizonyos pályázati konstrukciók esetében lehetséges többféle típusú
tevékenység egyidejű megvalósítása is (pl. új gép beszerzése és használt gép
beszerzése). Ilyen esetben a célterültet kifejezés az egyes tevékenység-típusok
megjelölésére, egymástól való elválasztására szolgál.

- Elbírálásból való kizárás: az adott pályázatnak a bírálat eljárásának folyamatából
történő kirekesztése - a pályázó által elkövetett - valamely lényeges formai, tartalmi,
vagy eljárási hiba, hiányosság következtében.

- Eljárásrend: eljárásrend alatt jelen összefüggésben a  Humán Erőforrás Programok
Irányító Hatóságának, illetve a Közreműködő szervezetnek a pályázati rendszer
működtetésével összefüggő valamennyi, vagyis a benyújtott pályázatok
feldolgozásával, a döntéshozatallal, a szerződéskötéssel, a finanszírozással, az
ellenőrzéssel, valamint a monitoring adatok feldolgozásával kapcsolatos eljárási
szabályok összességét értjük.

- Ellenőrzési hatóság: az  irányító  hatóságtól  és  az  igazoló  hatóságtól  független
szerv,  amely  az  irányítási  és  ellenőrzési  rendszer  hatékony  működésének
ellenőrzéséért felel

- Foglalkozás-sorozat: a célcsoport számára szervezett alkalmak, együttlétek
összessége a kreatív területek feldolgozásához igazodó szakaszok tagolásában. A
foglalkozás-sorozat  közművelődési csoport formáit a pályázó határozhatja meg
foglalkozási sorozatonként, figyelembe véve az előírt minimum időtartamot és
résztvevő számot.

- Formális tanulás: Mindazon képzések, amelyek célja államilag elismert képesítés
megszerzése. A formális tanulási célból szervezett tevékenység hivatalosan elismert
végzettséghez/képesítéshez vezet, és legtöbbször oktató vagy képző intézményben
történik.

- Gyakorlati foglalkozás: A képzés azon része, amely a megszerezni kívánt
képesítéshez, kompetenciához szükséges elméleti ismeretek gyakorlatban történő
alkalmazásának elsajátítását biztosítja.

- Hiánypótlás: valamennyi melléklet hiánypótolható, a hiánypótlás csak egy
alkalommal lehetséges, a rendelkezésre álló határidő nem hosszabbítható meg.

- Igénymentesség: a projekt megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlannak
igénymentesnek kell lennie. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény  (Inytv.)  16.  és  17.  §-ai  alapján  a  fejlesztés  helyéül  szolgáló  ingatlannal
kapcsolatban igénynek minősül különösen:

a) elő- és visszavásárlási, valamint vételi jog, kivéve,

aa) ha az elővásárlási, vételi jog az ingatlant terhelő jelzálogjoghoz kapcsolódik
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ab) ha a pályázó olyan visszavásárlási joggal terhelt ingatlanon kívánja
megvalósítani a projektet, amelynek tulajdonjogát települési önkormányzat
beépítési, fejlesztési a kötelezettséggel ruházta át a pályázó részére és ennek
biztosítására kötötte ki visszavásárlási jogát;

b) végrehajtási jog;

c) a tulajdonossal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás;

d) bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás;

e) bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom;
elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás, kivéve, ha a
fejlesztéssel létrehozandó épületre az építésügyi korlátozás nem vonatkozik

f)  kisajátítási  és  telekalakítási  eljárás  megindításának  a  ténye,  kivéve,  ha  a
fejlesztéssel kapcsolatos telekterület bővítését célozza;

g) árverés, nyilvános pályázat kitűzésének ténye;

h) zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés;

i) tulajdonjog fenntartással történő eladás;

j) az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye;

k) jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós
környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege.

- Infokommunikációs akadálymentesítés: az épületben a fogyatékossággal élők
által használt minden telekommunikációs és infokommunikációs eszköz megfelelő
kialakítása vagy átalakítása oly módon, hogy azokat bármilyen típusú
fogyatékossággal élő személy (mozgássérült, hallássérült, látás- vagy értelmi sérült)
is használhassa, így biztosítva számukra az információhoz és a hagyományos
dokumentumokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférését.

- Informális tanulás: a mindennapi élet természetes velejárója. A formális és nem
formális tanulási formákkal ellentétben, az informális tanulás nem feltétlenül tudatos
tanulás,  és  lehet,  hogy  maguk  az  egyének  sem  ismerik  fel  tudásuk  és  készségeik
bővülését. (Pl.: gyermekfoglalkozások során a társas együttlét szabályainak,
gyermekelőadások során a színházi viselkedés szabályainak elsajátítása, felnőtteknek
szóló képzéseken a résztvevők között a szünetekben folyó beszélgetések során
elhangzó információk.

- Irányító Hatóság (IH): a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kijelölt szervezeti
egysége, melynek feladata a felelősségi körébe tartozó operatív program(ok)
stratégiai irányítása, a program végrehajtásának felügyelete és szabályszerűségének
biztosítása

- Irodalmi emlékház: az irodalmi emlékházak azok az intézmények, melyekben egy–
egy író született, élt, látogatást tett, s amely a tartózkodásának szellemi, tárgyi
dokumentumait őrzi.

- Kedvezményezett: a  támogatási  szerződést  aláíró  projektgazda,  vagyis  a
támogatásban részesült pályázó, akivel a támogató támogatási szerződést köt.

- Igazoló Hatóság (IgH): a tagállam által a kifizetési kérelmek összeállítására, és
benyújtására  és  az  Európai  Bizottságtól  érkező kifizetések  fogadására  kijelölt
szervezet. Az Igazoló Hatóság Magyarországon - minden Operatív Program
vonatkozásában - a Pénzügyminisztérium.

- Képzés: képzésnek nevezzük azt a tevékenységet, melynek célja, hogy a tanuló új
ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse,
illetve meghatározott képzettséget szerezzen.
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- Készség: meghatározott feladat, munka ellátásához elengedhetetlen tudás,
gyakorlat, amelyre az egyén tanulás, képzés vagy gyakorlati tapasztalatok útján tesz
szert.

- Kompetencia: a felnőttképzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek,
képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy
képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére.

- Közművelődési intézmény: a lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez
erre a célra alapított, fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi,
infrastrukturális feltételekkel és alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv vagy
egyéb fenntartású intézmény. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról,  és  a  közművelődésről  szóló  1997.  évi  CLX.  Törvény  74.§-a  szerint  ezek
tételesen a következők lehetnek, amennyiben a fenti feltételnek eleget tesznek:

- A) művelődési otthon, ház, központ, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági,
illetve gyermekház, faluház,

- B) az oktatási és közművelődési, illetőleg egyéb feladatokat ellátó általános
művelődési központ,

- C) az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó
önálló vagy többfunkciós, közös igazgatású kulturális és sportlétesítmény,

- D) minden olyan egyéb közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a
polgárok közösségi művelődését szolgálja, fenntartójától, működtetőjétől
függetlenül.

- Közművelődés, közművelődési tevékenységek: a közművelődés a polgárok
iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúra elsajátító, művelődő és
alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul
meg.

- Közművelődési intézmények, közösségi színtér: közművelődési intézmény a
lakosság közösségi közművelődési tevékenységéhez erre a célra alapított,
fenntartott, működtetett, megfelelő szakmai, személyi, infrastrukturális feltételekkel
és  alapító  okirattal  rendelkező költségvetési  szerv,  vagy  egyéb  fenntartású
intézmény. Közösségi színtér adott helyen rendszeresen működő intézmény-rész
vagy egyéb jogállású létesítmény (helyiség együttes, épület), mely a helyi lakosság
rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő
közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban, önkormányzatok
társulásában vagy közművelődési megállapodás alapján, erre a célra alkalmassá tett
és működtetett.

- Közreműködő Szervezet (KSz): az operatív programok végrehajtásának
adminisztratív, pénzügyi feladatait ellátó szervezet, melynek feladatai az irányító
hatóság és a közreműködő szervezet közötti együttműködési megállapodásban
kerülnek rögzítésre;

- Köztartozásmentes adózói adatbázis: az állami adóhatóság honlapján közzétett,
az adózó nevét, elnevezését, adószámát tartalmazó nyilvántartás, amely azokat az
adózókat tartalmazza, akiknek/amelyeknek az alábbi együttes feltételek szerint

a) a közzétételt megelőző hónap utolsó napján nincs az állami adóhatóságnál és
vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;

b) nincs behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozása;

c)  nyilatkozata  alapján  a  közzétételt  megelőző hónap  utolsó  napjáig  esedékes
bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz/tett;

d) adószámát nem függesztették fel;

e) nem áll csődeljárás, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás alatt;

f) csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi
adó tartozása;
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g) nem minősül adó megfizetésére kötelezettnek;

- Kreatív ipar: az egyéni kreativitáson, képzettségen és képességeken alapuló,
szerzői jogi alapú tevékenységek, amelyek a szellemi tulajdon létrehozásán és
felhasználásán keresztül gazdasági jólétet és munkahelyeket teremtenek. A kreatív
ipart az alábbi szektorok alapján határozzuk meg: elektronikus és nyomtatott sajtó,
reklám-  és  hirdetési  ipar,  fotóművészet,  film  és  videó,  szoftverkészítés  és  digitális
játékfejlesztés, építészet, irodalom és könyvkiadás, zene, előadóművészet,
képzőművészet, iparművészet, forma- és divattervezés, régiség- és
műkereskedelem, valamint kézművesség.

- A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége
van  a  személyes  önmegvalósításhoz  és  fejlődéshez,  az  aktív  állampolgári  léthez,  a
társadalmi beilleszkedéshez és munkavégzéshez. Az egész életen át tartó tanuláshoz
szükséges kulcskompetenciák a 243/2003. (XII.17) Korm.rendelet szerint 1. az
anyanyelvi kommunikáció; 2. az idegen nyelvi kommunikáció; 3. matematikai
kompetencia 4.  természettudományos kompetencia 5. digitális kompetencia; 6.
hatékony, önálló tanulás 7. szociális és állampolgári kompetenciák; 8.
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia; 9.Esztétikai-művészeti
tudatosság és kifejezőképesség.

- Kulturális intézmény: közművelődési és közgyűjteményi intézmények az 1997. évi
CXL. tv. szerint, továbbá az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény alapján nyilvántartásba vett
non-profit előadó-művészeti szervezetek.

- Melléklet: a pályázatban rögzített, egyes tényt (tényeket) alátámasztó, és így a
pályázat elbírálását megalapozó dokumentum

- Nem formális tanulás: szervezett tanulási célú, de elismert képesítést nem
biztosító tanulás. A nem formális tanuláshoz sorolhatók mindazok a képzési céllal
vállalt tanfolyami, műhelyszerű, távoktatási, magántanárral szervezett, illetve egyéni
tanulási formák, amelyek az egyének kompetenciáinak kiegészítését, megerősítését,
megszerzését szolgálják, de nem iskolai végzettség vagy szakképesítés
megszerzését. A nem-formális tanulás körébe sorolják a legtöbb munkahelyi
tréninget, valamint a könyvtárak, a közművelődési intézmények, munkaerő-fejlesztő
és -képző központok által szervezett tanfolyamok, nyelvtanfolyamok stb. látogatását,
a magánórákat, tanodákat, illetve a roma közösségi házakban folyó tevékenységet

- Operatív program: az ÚSZT végrehajtására vonatkozó, több évre szóló prioritások
egységes rendszerét tartalmazó dokumentum, melyet a Kormány előterjesztése
alapján az Európai Bizottság hagy jóvá.

- Összeférhetetlenség: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény 6.§ (1) bekezdés szerint összeférhetetlenség azzal
szemben áll fenn,

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó.

aa)  Döntés előkészítésben közreműködőnek minősül: az a természetes személy,
aki

aa1) munkaviszony jellegű jogviszonyban vagy polgári jogi jogviszony
alapján  részt  vesz  a  pályázati  kiírás  vagy  a  támogatási  döntés
előkészítésében,

aa2) támogatási döntés meghozatalára irányuló eljárásban javaslattételi,
véleményezési joggal rendelkezik, vagy ilyen joggal rendelkező testület
tagja;

ab)  Döntéshozónak minősül: az a természetes személy, aki

ab1) feladat- és hatásköre alapján a támogatási döntés meghozatalára
jogosult, vagy az erre jogosult szerv vezetője vagy testület tagja,
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ab2) feladat- és hatásköre alapján támogatási döntésre érdemi befolyással
rendelkezik, így különösen, ha a támogatási döntéshez kapcsolódóan
egyetértési, vétó-, hozzájárulási, illetve jóváhagyási joggal rendelkezik,
vagy ilyen joggal rendelkező szerv vezetője vagy testület tagja;

b) kizárt közjogi tisztségviselő,

kizárt közjogi tisztségviselőnek minősül: a Kormány tagja, a kormánybiztos, az
államtitkár, a szakállamtitkár, a regionális fejlesztési tanács elnöke, a
fejlesztéspolitikai ügyekben feladatkörrel rendelkező központi hivatal vezetője, a
regionális fejlesztési tanács által törvény előírása alapján létrehozott társaság
vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív
Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének
tagjai;

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

közeli hozzátartozó: a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  (a
továbbiakban: Ptk.) által meghatározott közeli hozzátartozó;

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül:
da) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,

db) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a
nyilvánosan működő részvénytársaságot),

dc) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság

dc1) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő
részvénytársaság,

dc2) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem
értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot).

- Pályázat: a pályázó által benyújtott dokumentumok összessége (Projekt adatlap,
mellékletek, CD lemez),

- Pályázati Felhívás: a támogatás igénylésének feltételeit tartalmazó dokumentum.

- Projekt adatlap: e dokumentum tartalmazza a pályázó, valamint a projekt adatait,
valamint a projekt egészének, illetve egyes részeinek bemutatását. A dokumentum
kitöltése a pályázó feladata.

- Permentes ingatlan: az ingatlan nem áll peres eljárás alatt.

- Projekt:

a) egy önálló fejlesztés, vagy

b) több  hasonló  célú,  egyenként  10  millió  forintnál  vagy  az  akciótervben
meghatározott ettől eltérő összegnél nem nagyobb összköltségű fejlesztés
összessége (közvetett támogatás), vagy

c) pénzügyi eszköz;

- Projekt fenntartási jelentés: a Kedvezményezettnek a pénzügyi beszámoló
jóváhagyását követően, a teljes fenntartási időszak alatt a Támogatási Szerződésben
meghatározott rendszerességű és tartalmú adatszolgáltatási kötelezettsége a
közreműködő szervezet felé.

- Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) – az Új Magyarország
Fejlesztési  Tervhez  és  az  Új  Széchenyi  Tervhez  kapcsolódó  programozási
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dokumentum, amelyet az Európai Bizottság hagyott jóvá a 2007-2013 közötti időszak
vonatkozásában.

- Tájház: a népi építészet szempontjából jelentős, esetleg népi műemlékeknek
minősített épületekben berendezett lakásbelsőket (esetleg műhelyeket,
kezdetlegesebb ipari létesítményeket) bemutató intézmény.

- Telephely: a cég - székhelyétől különböző helyen lévő – telephelye, a tevékenység
gyakorlásának helye. (2006. évi V. törvény 7. § (2) bekezdés).

- Új gép: amely használatban még nem volt, és a géppel nem folytattak üzemszerű
gyártási  tevékenységet  függetlenül  a  gyártási  évtől.  (Az  új  gépnek  nem  kell
feltétlenül a pályázat benyújtásának évében gyártottnak lennie, tehát korábbi
évjáratú gép is lehet a pályázat szempontjából új, ha a gyártó vagy forgalmazó
raktárából szállítják.)

- Új Széchenyi Terv (ÚSZT): helyzetelemzést, stratégiát, a tervezett fejlesztési
területek prioritásait, azok konkrét céljait és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi források
megjelölését tartalmazó dokumentum, melyet a Magyar Köztársaság készít 2011-től
az Európai Unió programozási irányelveinek, célkitűzéseinek megfelelően, a
fejlődésben lemaradó régiók fejlődésének és strukturális átalakulásának
elősegítésére, a kiemelt szükségletekre figyelemmel. Az Új Széchenyi Terv
középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a pénzügyi stabilitás
fenntartása, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint hazánk
versenyképességének javítása áll. A tízéves gazdaságstratégia kijelöli azokat a
kitörési pontokat és a hozzájuk kapcsolódó programokat, amelyek biztosítják
Magyarország hosszú távú fejlődését.

FF88.. CCssaattoollaannddóó mmeelllléékkeelltteekk lliissttáájjaa

Csatolandó dokumentum
megnevezése

Pályázat benyújtásakor
benyújtandó

Adathordozón (CD-n) benyújtandó

- Részletes költségtervezési
lap (2. számú melléklet) és
az Eszközlista (3. számú
melléklet)

Eredeti – a C3. pontban
meghatározott feltételek
szerint kitöltve (xls
formátumban)

1. Pénzügyi dokumentáció

A költségvetés
alátámasztására:
· az eszközlistához
kapcsolódóan árajánlatok,
rövid specifikációval,;
· szolgáltatás igénybevétele
esetén árajánlat és feladat
meghatározás;
· építés esetén anyag és
munkadíjakat
munkanemenként
tartalmazó tételes tervezői
költségbecslés vagy
kivitelezői árajánlat

Eredeti szkennelve (pdf
formátum)

2. Adminisztrációs
dokumentáció

Jogi státusz igazolására
Valamennyi intézménytípus

Eredeti szkennelve (pdf
formátum)
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esetében:
- alapító okirat
(Fenntartói pályázat
esetén mind a
fejlesztendő
intézményre, mind a
fenntartóra
vonatkozóan beadandó)

Tájházak, irodalmi
emlékházak esetén:

- muzeális intézményi
működési engedély

A pályázó hivatalos
képviselőjének aláírási
címpéldánya

Bank által igazolt, ügyvéd
által ellenjegyzett vagy
közjegyző által hitelesített
aláírásminta szkennelve (pdf
formátum)

Közzétételi kérelem (10.
számú melléklet –
amennyiben releváns)

Eredeti szkennelve (pdf
formátum)

A fenntartó nyilatkozata a
projektben vállalt
tevékenységek elvi
támogatásáról és a C10
pontban előírt, fenntartásra
vonatkozó kötelezettségek
teljesítéséről  (17. számú
melléklet) (Amennyiben a
fejlesztendő intézmény
önállóan pályázik.)

Eredeti szkennelve (pdf
formátum)

3. szakmai dokumentáció
Megalapozó  tanulmány  és  a
foglalkozások tematikái (14.
számú melléklet)

Eredeti (.pdf formátumú)

Közoktatási intézménnyel
kötött együttműködési
megállapodás (15. számú
melléklet)

Eredeti szkennelve (pdf
formátum)

A projektmenedzsment
tagok és a szakmai
megvalósítók önéletrajzai

Eredeti szkennelve (pdf
formátum)

Papíralapon benyújtandó

Nyilatkozat a pályázat
benyújtásához (16. számú
melléklet)

Eredeti szkennelve (pdf
formátum)

FF99.. PPáállyyáázzaattii ÚÚttmmuuttaattóó mmeelllléékklleetteeii

1. Projekt adatlap sablon
2. Részletes költségtervezési lap és szöveges indoklás
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3. Eszközlista

4. ESZA Elszámolhatósági költségek általános útmutató
5. ERFA Elszámolhatósági költségek általános útmutató

6. Fenntarthatósági útmutató

7. Esélyegyenlőségi útmutató
8. „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című útmutató

9. „Arculati dokumentáció- Új Széchenyi Terv” című útmutató
10. Közzétételi kérelem

11. Útmutató a munkaszerződések, megbízási szerződések és a vállalkozási szerződések
elszámolásához

12. Önéletrajz sablon
13. Támogatási szerződés minta

14.Megalapozó tanulmány és a foglalkozások tematikái
15.Együttműködési megállapodás sablon
16.Nyilatkozat pályázat benyújtásához
17.A fenntartó támogató nyilatkozata

A pályázati adatlap kitöltési útmutatója a kitöltő program megjelenésekor, a kitöltő
program részeként lesz elérhető.
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