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Felelősségi nyilatkozat 

E dokumentum a mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztató és promóciós 

intézkedések uniós társfinanszírozására irányuló pályázatok benyújtásához ad 

útmutatást. Tartalma csak mintaként szolgál. A résztvevői portál online 

pályázatbenyújtási rendszerében közzétett elektronikus formanyomtatványok és 

sablonok eltérhetnek az itt szereplő példáktól. A pályázatokat a résztvevői portál 

elektronikus pályázatbenyújtási rendszerén keresztül kell elkészíteni és benyújtani. 

  



 

 

ELŐSZÓ 

Ezen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a pályázóknak pályázatuk 
összeállításához és benyújtásához, és megválaszolja a folyamat során 

esetlegesen felmerülő kérdéseket.  

Ha megválaszolatlan kérdésük marad, a következő tájékozódási lehetőségek 

állnak rendelkezésre: 

 A regisztrálás módjával és egyéb tudnivalókkal kapcsolatos kérdések 

esetében: látogassanak el a résztvevői portálra (Participant Portal): 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/index.html 

 A résztvevői portál informatikai szolgálata (IT helpdesk): kérdéseiket a 

Kutatási Tájékoztató Szolgálat (Research Enquiry Service) oldalán 

nyújthatják be:  http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

 Nem informatikai jellegű kérdések esetében: keressék meg a CHAFEA 

Helpdesk informatikai szolgálatot e-mailben: CHAFEA-AGRI-

CALLS@ec.europa.eu vagy telefonon: +352-4301-36611. A Helpdesk 

hétköznapokon 9:30 – 12:00 és 14:00 – 17:00 között érhető el. Hétvégén 

és munkaszüneti napokon nem fogad megkereséseket.  

Kérjük, a Chafea informatikai szolgálatának megkeresése előtt 

ellenőrizzék, hogy a kérdéses információ nem található-e meg a 

pályázati dokumentációban. 

Az Útmutatóval kapcsolatos javaslataikat vagy észrevételeiket kérjük, e-mailben 

jelezzék a következő címen: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. 
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SZÓSZEDET 

Az éves munkaprogram a promóciós rendszer éves stratégiai prioritásait 
határozza meg. Az éves munkaprogramot az 1144/2014/EU rendelet (az Európai 

Parlament és a Tanács 2014. október 22-i alap-jogiaktusa) 9. cikkével 

összhangban az Európai Bizottság fogadja el. 

A Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó 

Ügynökség (CHAFEA) a mezőgazdasági termékek promóciós programja, az 

egészségügyre vonatkozó uniós program, a fogyasztóvédelmi program és a „Jobb 
képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” kezdeményezés technikai és pénzügyi 

végrehajtásának irányításával megbízott uniós szerv. 

A (társ)kedvezményezettek azon szervezetek, amelyek sikeres pályázatot 

nyújtottak be az uniós támogatással megvalósuló programok valamelyikére, és a 

támogatási megállapodás aláírása után uniós társfinanszírozásban részesülnek. 
Az útmutatóban a pályázati eljárásban résztvevők megnevezése pályázó 

és/vagy résztvevő. A javaslattevő szervezet kifejezés az eljárás szakaszától 

függően a pályázók, illetve a kedvezményezettek összefoglaló megnevezése. 

Egyszerű programra irányuló pályázatot egyazon tagállam egy vagy több 

javaslattevő szervezete nyújthat be. 

A benyújtott konkrét programok megnevezése az útmutatóban intézkedés. Az 

egyes intézkedéseket összefüggő tevékenységek alkotják. 

Egyszerű programok esetében az illetékes tagállami hatóság szerződést köt a 

kedvezményezett(ekk)el, melynek elnevezése támogatási megállapodás. 

Ha több kedvezményezett/pályázó is érintett egy intézkedésben, a támogatási 
megállapodás kiegészítéseként konzorciumi megállapodást kell aláírniuk, 

amely nem tartalmazhat a támogatási megállapodással ellentétes 

rendelkezéseket. 

Az előfinanszírozás kifejezés a szerződésben megegyezik a jogalkotási 

szövegekben használt előleg kifejezéssel. 

A végrehajtó szervezet a program tevékenységeinek végrehajtásával 
megbízott szervezet, amely alvállalkozói szerepet tölt be. 

A résztvevői portál (Participant Portal) a Horizont 2020 keretében 

megvalósuló programokhoz és más uniós programokhoz – köztük a 

mezőgazdasági termékek promóciós programjaihoz – kapcsolódó finanszírozási 

kérdésekről tájékoztatást nyújtó honlap. 

Az ECAS az Európai Bizottság felhasználóazonosítási rendszere. A felhasználók 

ezen a rendszeren keresztül jelentkezhetnek be a Bizottság által működött 

számos honlap és online szolgáltatás használatához. 

A kedvezményezettek nyilvántartása (Beneficiary Register) a 

mezőgazdasági termékek promóciós programjában és egyéb uniós 
programokban részt vevő kedvezményezettek Európai Bizottság által 

működtetett online nyilvántartása.  

A résztvevő-azonosító kód (PIC kód) a résztvevő szervezet elektronikus 

regisztrációjakor kapott, 9 karakterből álló kód. 

Az illetékes tagállami hatóság az adott tagállam kormánya által kijelölt, az 

egyszerű programok végrehajtásának irányításával megbízott illetékes szervezet.  
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1. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA  

A Bizottság a tájékoztató és promóciós intézkedésekhez kapcsolódó pályázati 
felhívásokat a Horizont 2020 kutatási programok számára kifejlesztett 

elektronikus pályázatbenyújtási rendszeren keresztül bonyolítja.  

A pályázatokat csak elektronikusan lehet benyújtani, a résztvevői portál 

elektronikus pályázatbenyújtási rendszerén keresztül, a megadott 

határidőig.  

Az elektronikus pályázatbenyújtási rendszer a következő linken érhető el: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/

index.html 

Az online pályázatbenyújtási eszközökhöz kapcsolódó kérésekkel (például 

elfelejtett jelszó, hozzáférési jogok és hatáskörök, a pályázat benyújtásának 

technikai aspektusai stb.) forduljanak a résztvevői portálon e célból 
létrehozott informatikai szolgálathoz (IT Helpdesk): 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az online pályázatbenyújtási rendszer 

használata bizonyos technikai minimumfeltételekhez kötött. E minimumfeltételek 

az alábbi linken olvashatók: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Tec

hnical+Requirements (az oldal az ECAS-jelszóval érhető el, ld. 1.2.1. pont). 

 

1.1. KULCSFONTOSSÁGÚ DOKUMENTUMOK  

A pályázat benyújtására vonatkozó döntés meghozatala és a különböző pályázati 
dokumentumok kitöltése előtt ellenőrizzék, hogy az Önök szervezete, a 

népszerűsítendő termékek és maga az intézkedés megfelel-e a támogathatósági 

kritériumoknak. Emellett győződjenek meg arról is, hogy a tervezett 

tevékenységek és a célországok összhangban vannak-e a pályázati kiírásban 

felsorolt prioritásokkal.  

Ezért a legelső lépés a témába vágó alapvető dokumentumok tanulmányozása: 

 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-i 1144/2014/EU 

rendelete a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, 

mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós 

intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről; 

 A Bizottság 2015. április 23-i (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló 

rendelete a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, 

mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós 

intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet kiegészítéséről; 

 A Bizottság 2015. október 7-i (EU) 2015/1831 végrehajtási rendelete a 

belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági 

termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről 

szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására 

vonatkozó szabályok megállapításáról; 
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 A Bizottság adott évre vonatkozó végrehajtási határozata a belső piacon 

és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekre vonatkozó 

éves munkaprogram elfogadásáról; 

 Az egyszerű programokra vonatkozó pályázati felhívás; 

Ha megválaszolatlan kérdésük marad, a következő tájékozódási lehetőségek 

állnak rendelkezésre:  

 A promóciós politika áttekintő bemutatása és a kapcsolódó Gyakran Feltett 
Kérdések (FAQ): http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/  

 A pályázatok benyújtásával kapcsolatos Gyakran Feltett Kérdések (FAQ): 

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html  

 Illetékes tagállami hatóságok: az egyszerű programokat előkészítő 

pályázók kapcsolatba léphetnek tagállamuk illetékes hatóságával, amely 
részletesebb tájékoztatást nyújt a támogatás jogalapjáról, a támogatási 

megállapodás sablondokumentumáról, valamint az intézkedés 

végrehajtásáról. Az illetékes tagállami hatóságok jegyzéke a következő 

címen érhető el: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-
states/. 

 

1.2. ELŐKÉSZÍTŐ LÉPÉSEK 

1.2.1. Az ECAS-fiók segítségével lépjenek be a résztvevői portálra  

Az elektronikus pályázatbenyújtási rendszer használatához első lépésként létre 

kell hozni egy saját felhasználói fiókot (ECAS-fiók).  

Ehhez egyszerűen be kell lépni a résztvevői portálra: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 

Amennyiben még nem rendelkeznek a résztvevői portálhoz tartozó felhasználói 

fiókkal: egyszerűen kattintsanak a REGISTER gombra (a jobb felső sarokban, a 

LOGIN gomb mellett), és végezzék el az online regisztrációt. 

Amennyiben már rendelkeznek a résztvevői portálhoz tartozó felhasználói 

fiókkal: lépjenek be a portálra (a jobb felső sarokban kattintsanak a LOGIN 
gombra), és kezdjék meg a kért adatok bevitelét.  

 

1.2.2. Szervezet regisztrálása a kedvezményezettek nyilvántartásban  

Az Európai Bizottság a „Beneficiary Register” elnevezésű online nyilvántartásban 

rögzíti a különböző uniós programokban részt vevő szervezetek adatait. A 
nyilvántartás lehetővé teszi a különböző szervezetek hivatalos adatainak 

egységes kezelését, és elkerüli az egyes adatok többszöri lekérését. 

Az ECAS-fiók létrehozása után következő lépésként regisztrálják szervezetüket – 

ha az még nem szerepel a nyilvántartásban. A Beneficiary Register oldalán itt 

ellenőrizhető, hogy a szervezet szerepel-e a nyilvántartásban:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regist

er.html. 
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Amennyiben a fenti oldalon nem szerepel a szervezet – és csak ebben az esetben 

– a „Register your organisation” gombra kattintva megkezdhetik a regisztrálási 
folyamatot.  

A regisztrációs folyamat sikeres végrehajtásához meg kell adni a szervezet jogi 

státuszára vonatkozó kért adatokat. A regisztrációhoz kizárólag az „Organisation 

data”, „Legal address” és „Contact information” rovatokban kért adatokat kell 

megadni. Egyszerű program esetében a többi rovatot nem kell kitölteni. 

A regisztrációs folyamatot nem szükséges egyszerre elvégezni. Az adatok egy 
részének kitöltése után lehetőség van elmenteni azokat, és később folytatni a 

regisztrációt a „My Organisations” oldalon, a „My Area” részben.  

Miután a regisztrációs folyamat befejeződött, a rendszer küld egy 9 karakterből 

álló résztvevő-azonosító kódot (PIC kód). A pályázat A. részének 

kitöltéséhez a koordinátor és valamennyi többi kedvezményezett PIC kódja 
szükséges (az alvállalkozókét nem szükséges megadni).  

A „My Organisations” oldalon a „My Area” részben a szervezet regisztrálását 

elvégző személy bármikor frissítheti és javíthatja az ott szereplő adatokat. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a rendszer egy év elteltével törli a hiányos 

adatokat tartalmazó, befejezetlen regisztrációkat.  

 

1.3. INTÉZKEDÉS TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ PÁLYÁZAT 

A pályázati felhívás és a téma kiválasztását követően megkezdhetik a pályázat 

létrehozását. Az alábbi linken tekinthető meg a pályázat benyújtásának lépéseit 

részletesen ismertető oktatófilm: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Creat

e+a+Draft+Proposal  

Felhívjuk a figyelmüket, hogy bármikor lehetőség van a befejezetlen pályázat 

elmentésére, és az űrlap kitöltése később folytatható. Az ehhez kapcsolódó 

útmutatás a következő linken található: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+
and+Complete+Proposal. 

 

1.3.1. Nyelvhasználati szabályok 

A pályázatot az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell 

benyújtani. Ugyanakkor a pályázat elkészítése közben érdemes 

figyelembe venni, hogy a szerződéseket az adott tagállam hatóságai 

fogják kezelni. Éppen ezért javasoljuk, hogy pályázatukat a javaslattevő 
szervezet(ek) székhelye szerinti tagállam hivatalos nyelvén nyújtsák be, 

kivéve ha az érintett tagállam jelezte, hogy angol nyelvű szerződést is 

hajlandó aláírni1. 

Az elektronikus pályázatbenyújtási rendszer kizárólag angol nyelvű űrlapokat 

támogat. A pályázati űrlapok fordítását mellékeljük ezen Útmutatóhoz (I. és II. 

                                                 

1 További információk: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/ 
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melléklet); e fordítások referenciaként felhasználhatók az online pályázati 

űrlapok kitöltéséhez. 

A kitöltéshez adott esetben előírt specifikus követelmények leírása az Útmutató 

1.3.7. pontjában olvasható. 

A technikai rész értékelésében részt vevő külső szakértők munkájának 

megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a más uniós hivatalos nyelven 

írott pályázatokhoz lehetőség szerint mellékeljék a pályázat technikai 

részének (B. rész) angol fordítását. 

 

1.3.2. Általános iránymutatás a pályázat előkészítéséhez 

A pályázati felhívás várhatóan igen nagy érdeklődést vált ki. Az egyébként jól 

megírt pályázatok egy-egy gyenge pontja rontja azok összpontszámát, és 

esélyeit, hogy az értékelők azt uniós finanszírozásra javasolják. 

Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pályázat megírásának megkezdése előtt fontolják 

meg a következő szempontokat: 

 Relevancia: győződjenek meg róla, hogy a tervezett pályázat valóban a 

pályázati felhívásban megjelölt témához kapcsolódik. A pályázati felhívás 

témájának hatókörén kívül eső pályázatok a vonatkozó odaítélési 
kritériumok küszöbértékét nem teljesítő pályázatokként elutasításra 

kerülnek. 

 Hiánytalanság: ellenőrizzék, hogy a pályázat tartalmaz minden releváns 

információt, és lefedi az odaítélési kritériumokban, a pályázati sablonban 

és ezen Útmutatóban ismertetett valamennyi aspektust, mivel elbírálása 
kizárólag a benne szereplő információk alapján történik. Kövessék 

szigorúan a B. részben található sablon formátumát, és ellenőrizzék, hogy 

minden szükséges információt feltöltöttek. Ne feledjék, hogy a mennyiség 

nem helyettesíti a minőséget: a jó pályázatot világos, könnyen érhető és 

könnyen követhető módon kell megszövegezni; pontosan, tömören, 

lényegbevágóan fogalmazva. Ne feledjék, hogy a pályázat B. része 
terjedelmi korlátokhoz kötött (a részleteket lásd az 1.3.6. pontban), a 

maximális terjedelmet túllépő szöveget a rendszer vízjellel megjelöli, és az 

értékelők ezt a részt nem veszik figyelembe az értékeléskor. 

 Eredmény- és hatásorientált kidolgozás: a jó pályázatnak egyértelművé 

kell tennie a várható eredményt és tartalmaznia kell egy megbízható, 
hiteles – független külső szervezet által készített – értékelő tanulmányt, 

amely nem kizárólag a folyamatértékelésre összpontosít, hanem kiemelt 

hangsúlyt helyez az eredményekre, az odaítélési kritériumokról szóló 

tájékoztatóban (VII. melléklet) foglalt kiegészítő információknak 

megfelelően. 
 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pályázatok kizárólag a benyújtási 

időszakban közölt információk alapján kerülnek elbírálásra (lásd még a 

2. fejezetet). 
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1.3.3. A különböző szervezetek szerepe és felelősségi köre 

Egy intézkedés végrehajtásában több szervezet is szerepet vállalhat, melyek 
mindegyike eltérő szerepet és felelősségi köröket tölt be: 

 A koordinátor felelősségi köre a következő feladatokra terjed ki:  

- A pályázat benyújtása a pályázatban résztvevő javaslattevő 

szervezetek nevében; 

- Az intézkedés megfelelő végrehajtásának nyomon követése;  

- Közvetítő szerep a kedvezményezettek és az illetékes nemzeti hatóság 
közötti mindenfajta kommunikációban, kivéve eltérő rendelkezések 

esetén;  

- Az illetékes tagállami hatóság által kért dokumentumok és információk 

begyűjtése a többi pályázótól/kedvezményezettől, illetve a benyújtást 

megelőzően azok teljességének és pontosságának ellenőrzése;  

- Az intézkedés végrehajtása során az előírt beadványok és jelentések 

benyújtása az illetékes tagállami hatóságnak;  

- A többi kedvezményezett részére járó kifizetések időben történő 

teljesítésének ellenőrzése;  

- Kérésre az illetékes tagállami hatóság tájékoztatása az egyes 
kedvezményezettek részére teljesített kifizetések összegéről.  

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a felsorolt feladatokra vonatkozóan a 

koordinátor nem köthet alvállalkozói szerződést. 

 A többi kedvezményezett/pályázó felelősségi köre a következő feladatokra 

terjed ki: 

- A „Beneficiary Register” nyilvántartásban (elektronikus adatcsere-

rendszer) szereplő adataik naprakészen tartása;  

- A koordinátor azonnali tájékoztatása minden olyan eseményről vagy 

körülményről, amely jelentős mértékben befolyásolhatja vagy 

késleltetheti az intézkedés végrehajtását;  

- A következő dokumentumok kellő időben történő átadása a 
koordinátornak:  

o Különálló pénzügyi kimutatások és szükség esetén a pénzügyi 

kimutatásokra vonatkozó igazolások;  

o A jelentések elkészítéséhez szükséges adatok;  

o Bármely egyéb, az illetékes tagállami hatóság, az Ügynökség 
vagy a Bizottság által előírt dokumentum vagy információ, 

kivéve azon eseteket, amikor a kedvezményezettnek az adott 

információt közvetlenül az illetékes tagállami hatóságnak, az 

Ügynökségnek vagy a Bizottságnak kell benyújtania.  

Emellett ha több kedvezményezett/pályázó is részt vesz egy intézkedésben, a 
támogatási megállapodás kiegészítéseként konzorciumi megállapodást kell 

aláírniuk. Ez utóbbi különböző formákat ölthet, melyek közül a leginkább 

elterjedt gyakorlat a szabványos írásbeli megállapodás. A konzorciumi 

megállapodással kapcsolatos iránymutatásokat a „Szerkesztési útmutató 
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konzorciumi megállapodásokhoz” című online útmutató és iránymutatás 

tartalmazza: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-

guide-coord-a_en.pdf. 

- Alvállalkozó(k)  

o Az alvállalkozók nem részes felei a támogatási megállapodásnak, 

és nincsenek szerződéses viszonyban az illetékes tagállami 

hatósággal;  

o Az 1144/2014/EU rendelet 13. cikkében említett végrehajtó 

szervek alvállalkozóknak minősülnek; 

o Kiválasztásuk során a legjobb ár-arány értéket, illetve adott 

esetben a legalacsonyabb árat2, valamint az összeférhetetlenség 

kizárásának szempontját kell figyelembe venni. A „közjogi 
intézménynek” minősülő pályázóknak/kedvezményezetteknek 

meg kell felelniük a 2004/18/EK, illetve 2014/24/EU irányelveket 

átültető tagállami közbeszerzési jogszabályoknak; 

o A kedvezményezetthez szervezetileg kapcsolódó (pl. vele jogi 

vagy tőkekapcsolatban álló) szervezetekkel közvetlenül is 
köthető alvállalkozói szerződés, de kizárólag abban az esetben, 

ha a kedvezményezettnek adott árajánlatuk a szolgáltatást 

nyújtó szervezet tényleges költségeire korlátozódik (azaz nem 

tartalmaz haszonkulcsot). 

 

 

1.3.4. A felhívás és a téma kiválasztása  

Figyelem! Az elektronikus pályázatbenyújtási rendszerbe való 

belépéshez először ki kell választani a pályázati felhívást és a témát.  

A pályázat és a téma kiválasztásához részletes útmutatás olvasható a következő 

oldalon: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and

+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic  

 

1.3.5. Pályázati űrlap A. rész – Adminisztratív információk 

Az űrlap A. része a kitöltendő adatmezőket, ellenőrzési listákat és nyilatkozatokat 
tartalmazza, melyeket közvetlenül az online pályázatbenyújtási rendszerben kell 

kitölteni. 

Az A. részhez kapcsolódó űrlapminta az I. mellékletben található, az 

egyes kitöltendő mezők kitöltési útmutatójával. 

Az alábbi útmutatások a több pályázó által, koordinátor közreműködésével 
benyújtott pályázatokra vonatkoznak. Ettől eltérő esetben a koordinátorra 

vonatkozó részek az egyetlen pályázó szervezetre értendők. 

                                                 

2 Végrehajtó szervekre nem alkalmazandó. 
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Felhívjuk a figyelmüket, hogy több pályázó által benyújtott pályázatok 

esetén az A. rész kitöltésekor:  

 a pályázat benyújtásáért a koordinátor felel, 

 valamennyi egyéb pályázót (amely nem alvállalkozó) regisztrálni kell 

a „Beneficiary Register” nyilvántartásban, és a PIC kódot a 

koordinátor rendelkezésére kell bocsátani,  

 valamennyi pályázónak el kell végeznie a következő honlapon a 
pénzügyi életképességre vonatkozó önellenőrzést: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv

.html  

 a koordinátornak rendelkeznie kell az intézkedés egyes pályázókra 

lebontott költségvetésével. 

1. szakasz: Általános információk  

Ebben a szakaszban adják meg angol nyelven a pályázat rövidítését, címét, 

időtartamát, szabad kulcsszavait, valamint rövid leírását.  

A „Declarations” alszakaszban a koordinátornak a megfelelő négyzetek 

bejelölésével ki kell töltenie bizonyos nyilatkozatokat. E nyilatkozatok annak 
igazolását szolgálják, hogy a pályázók eleget tesznek a jogi kereteken belül 

megállapított különféle kritériumoknak. 

Ha pályázatuk kiválasztásra kerül az uniós finanszírozásra, a 

pályázóknak a támogatási megállapodás aláírását megelőzően alá kell 

írniuk a kizárási kritériumokra vonatkozó nyilatkozatot.  

A pénzügyi kapacitásra vonatkozó önellenőrzés és a kapcsolódó négyzet 

kipipálása azért szükséges, mert amennyiben a pályázó pénzügyi 

helyzete gyengének minősül, a B. rész 8. szakaszában részletesen 

ismertetni kell az intézkedés végrehajtásához szükséges finanszírozási 

forrásokat. Az önellenőrzés kedvezőtlen eredménye ellenére is lehetőség 

van a pályázat benyújtására.  

2. szakasz: A javaslattevő szervezet(ek) adminisztratív adatai  

A koordinátornak meg kell adnia a saját szervezete és a többi pályázó részére 

megküldött PIC kódot (lásd az Útmutató 1.2.2. pontját). A PIC kód megadása 

után a rendszer automatikusan kitölti az adminisztratív adatok egy részét.  

Felhívjuk a figyelmüket, hogy csak az uniós tagállamokban letelepedett 
szervezetek jogosultak támogatásra. Több pályázó közösen beadott 

pályázata esetén valamennyi pályázó székhelyének ugyanazon 

tagállamban kell lennie, mivel a jelen Útmutató kizárólag egyszerű 

programok pályázati felhívásaira vonatkozik.  

A koordinátor ezután hozzáférést adhat az előző lépésnél kiválasztott többi 
pályázó által kijelölt további kapcsolattartó személyeknek is. Amennyiben úgy 

dönt, hogy a pályázathoz más kapcsolattartóknak is hozzáférést biztosít, az 

utóbbiak azonosítója az adott személyek e-mail címe lesz (amelyet az ECAS-

fiókhoz megadtak). A koordinátornak minden egyes kapcsolattartó esetében meg 

kell határoznia a hozzáférés szintjét (teljes körű hozzáférés vagy betekintés). 

Ezt követően a koordinátor (vagy a megfelelő felhatalmazással rendelkező 

személy) kitölti az egyes pályázók elérhetőségi adatait. 
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3. szakasz: Költségvetés  

Az űrlap e szakaszában ki kell tölteni a költségvetési áttekintő táblázatot: 

 

A fehér cellákat a koordinátornak kell kitöltenie, a szürke cellákat a rendszer 

automatikusan tölti, illetve számítja ki, a fekete cellákat üresen kell hagyni. 

A költségvetési táblázat soraiba az egyes pályázók várható összesített kiadásait 

kell írni.  

A következő költségek számolhatók el:  

 közvetlen személyi költségek (a. oszlop): kizárólag a pályázóknál 
felmerülő személyi költségek esetén; 

 az alvállalkozók igénybevételének közvetlen költségei (b oszlop); a 

végrehajtó szervek és más alvállalkozók által benyújtott költségszámlák; a 

kedvezményezetthez szervezetileg kapcsolódó alvállalkozók esetében az 

alvállalkozási költségeket (a haszonkulcs nélkül odaítélt szerződések 
esetében – lásd a fenti 1.1.3. pontot) szintén itt kell feltüntetni; 

 egyéb közvetlen költségek (c oszlop): a pályázónál felmerült, a személyi 

vagy alvállalkozási kiadásokhoz nem kapcsolódó egyéb költségek – 

ideértve az útiköltségeket, továbbá az ellenőrzési tanúsítás, az 

előfinanszírozási biztosíték, a berendezések, illetve az egyéb áruk és 
szolgáltatások beszerzésének költségeit; 

 közvetett költségek (d oszlop): ezeket a költségeket a rendszer számítja 

ki. 

Az elszámolható költségek részletes ismertetését az (EU) 2015/1829 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet tartalmazza. A költségek lebontását a 
pályázati űrlap B. részének 6. szakaszában található részletes költségvetésben 

kell részletezni.  

Ellenőrizzék, hogy az egyes költségkategóriák A. részben feltüntetett 

végösszege megegyezik a pályázat B. részében található részletes 

költségvetésben feltüntetett megfelelő összegekkel.  Az összegek 

kiszámításához ki kell tölteni a „Tevékenységek szerinti bontású 

költségvetés” című VI. mellékletet (lásd az 1.3.7. pontot). 

A (g) oszlopban feltüntetett maximális uniós hozzájárulás az (e) oszlop 

összköltségének és az (f) oszlop visszatérítési rátájának szorzata. Ez utóbbit a 

rendszer automatikusan tölti ki, a pályázó(k) székhelye szerinti tagállam 

figyelembevételével. A pályázati kiírás felsorolja a közzététel időpontjában 
pénzügyi támogatásban részesülő tagállamokat, amelyek esetében magasabb 

visszatérítési ráta alkalmazható. 
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A pályázóknak meg kell állapítaniuk, várhatóan származik-e jövedelem a 

tervezett intézkedésből (pl. az intézkedés során használt berendezések eladása, 
kiadványok értékesítése, konferenciadíjak stb.). Ennek összegét az (i) oszlopban 

kell feltüntetni.  

Figyelem! A költségvetési táblázat egyszerűsítése érdekében a pályázók 

hozzájárulását nem kell külön feltüntetni. Az elszámolható költségek 

becsült végösszegéből (e) az igényelt uniós hozzájárulás (h) és az 

intézkedés által generált jövedelem (i) kivonását követően megmaradó 

összeg értelemszerűen megegyezik a „Pályázó hozzájárulása” tétellel. 

4. szakasz: Az intézkedésre vonatkozó információk  

E szakaszban meg kell adni a pályázat célországait. Pontosítani kell továbbá, 

mely támogatási rendszer promóciójára irányul a pályázat, és azt mely termékkel 

kívánják szemléltetni. Egyszerre több termék is kiválasztható. Kizárólag az 
1144/2014/EU rendelet 5. cikkében felsorolt támogatható termékek képezhetik 

promóciós vagy tájékoztató intézkedés tárgyát, vagy használhatók fel a 

támogatási rendszerek szemléltetésére. 

Ügyeljenek a kiválasztott téma keretében támogatható egy vagy több 

célország, rendszer és termék gondos kiválasztására. Az egyes témák 
keretében támogatható célországokat, rendszereket és termékeket a 

pályázati kiírás tartalmazza. 

 

1.3.6. Pályázati űrlap: B. rész - Technikai tartalom 

A B. rész a pályázat technikai tartalmára vonatkozó információkat tartalmazza. A 
kitöltés megkönnyítése érdekében a pályázók felhasználhatják az Útmutató II. 

mellékletében található sablont, illetve követniük kell e fejezet specifikus 

utasításait.   

Fontos, hogy valamennyi kijelölt szakaszt kitöltsék és az e dokumentumban 

felsorolt valamennyi kérdést megválaszolják; e kérdések segítséget kívánnak 

nyújtani a pályázóknak a pályázat elkészítésében, és a pályázat valamennyi 
fontos aspektusát felölelik. A független szakértők e szempontok 

figyelembevételével tudják a pályázatot az odaítélési kritériumok alapján 

hatékonyan értékelni.  

A pályázat bármely szövegszerkesztő programmal elkészíthető. Azonban a 

kitöltött pályázati űrlap az elektronikus pályázatbenyújtási rendszerbe kizárólag 
PDF formátumban tölthető fel. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy e rész oldalszámára terjedelmi korlátozás 

vonatkozik: a kitöltött B. rész terjedelme nem haladhatja meg a 70 

oldalt. 

E terjedelemnek a táblázatokat is magába kell foglalnia. A legkisebb lehetséges 
betűméret 11-es. Az oldalaknak A4-es méretűnek kell lenniük, a (felső, alsó, 

jobb és bal oldali) margók minimális mérete 15 mm (az élőlábon és a fejlécen 

kívül).  

Ha a benyújtási határidő előtt a megadott maximális méretnél hosszabb pályázati 

anyagot próbálnak feltölteni, a rendszer automatikus figyelmeztetést küld, és 

javasolja, hogy rövidítsék le és töltsék fel újra a pályázatot.  
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A terjedelmi korlátot meghaladó oldalakat a rendszer „vízjellel” megjelöli és 

azokat az értékeléskor figyelmen kívül hagyják.  

Miután az alábbi utasításokra figyelemmel, a II. mellékletben található sablon 

segítségével véglegesítették pályázatukat, konvertálják PDF formátumba, és 

töltsék fel „B. részként” az elektronikus pályázatbenyújtási rendszerbe:  

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a feltöltött pályázat a határidő lejárta előtt 

tetszőleges alkalommal kicserélhető. Ellenőrizzék, hogy a határidő 

lejártakor a pályázat végleges változata legyen feltöltve.  

A B. rész a következő szakaszokból áll: 

1. szakasz: A javaslattevő szervezet(ek) ismertetése 

Röviden mutassák be a szervezet(ek)et (az űrlap A. részében már közölt 

információk megismétlése nélkül), valamint a képviselt termékágazatot és annak 

tagjait. Ebben a részben szerepelhetnek az adott ágazat struktúrájára, a 
vállalkozások számára, az árbevétel-adatokra és a foglalkoztatásra vonatkozó 

információk.  

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szervezetüknek az adott tagállam 

termékágazatában betöltött reprezentatív szerepére vonatkozó információkat a 

résztvevői portálon található sablon használatával mellékletként csatolhatják. A 
kitöltött mellékletet a vonatkozó fejezetnél külön kell feltölteni (lásd még az 

Útmutató 1.3.7. pontját). 

2. szakasz: Termékek/támogatási rendszerek és piacelemzés 
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Az e szakaszban benyújtott piacelemzés képezi az intézkedéshez kapcsolódó 

célkitűzések és stratégiák meghatározásának alapját. 

Jelöljék meg, mely termékek, illetve támogatási rendszerek promócióját vagy 

népszerűsítését tűzi ki célul az intézkedés. Adott esetben adják meg az érintett 

termék KN-kódját (kódjait)3 is. 

A piacelemzés és az adott támogatási program célpiaci ismertségének 

bemutatásához az alábbi típusú kérdéseket ajánlott megválaszolni: 

Kínálat: 

 Milyen a piaci struktúra a célországokban, és hogyan pozícionálja magát 

ezeken a piacokon az Önök által képviselt szervezet?  

 Milyen piaci pozíciót foglalnak el az ugyanezen termékágazatban működő 

uniós termelők?  

 Hogyan jellemezhető a pozíciójuk a nem uniós versenytársakhoz 
viszonyítva?  

 Milyen kihívásokkal kell szembenézniük?  

 Kik a legfőbb versenytársaik?  

 Milyen marketingstratégiát követnek?  

 Milyen versenyelőnyökkel rendelkeznek az uniós termelők?  

 Milyen versenyelőnyökkel rendelkezik az Ön által képviselt szervezet?  

 Milyen logisztikai kihívásokat rejt a piac? Írják le röviden a főbb 

forgalmazási láncokat.  

 Harmadik országok esetében részletezzék az importvámokat (adott 

esetben), valamint a hatályos egészségügyi és növény-egészségügyi 
intézkedéseket. 

Kereslet: 

 Milyen jellemzőkkel, demográfiai, társadalmi és szakmai profillal írhatók 

le, és milyen típusokba sorolhatók a jelenlegi fogyasztók? 

 Milyen fogyasztói trendek várhatók középtávon?  

Tájékoztató intézkedések esetében: 

 Mennyire ismert jelenleg az intézkedés tárgyát képező termék vagy 

támogatási rendszer a fogyasztók körében? 

 Mely területen szükséges hatékonyabb fellépés, és milyen kihívásokat kell 

leküzdeni?  

 Melyik fogyasztói szegmens körében nagyobb/kisebb az adott termék 
vagy támogatási rendszer ismertsége? 

                                                 

3 A KN-kódokkal kapcsolatos további információk a következő weboldalon találhatók:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en

.htm 
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Foglalják össze a célpiacok tekintetében a piackutatásokról és/vagy fogyasztói 

tudatosságról rendelkezésre álló jelentéseket. Lehetőség szerint nyilvánosan 
elérhető jelentésekre hivatkozzanak.  

Ehhez a részhez egyszerűbb SWOT elemzés is mellékelhető. 

Amennyiben folyamatban vannak vagy a közelmúltban megvalósultak hasonló 

intézkedések, tüntessék fel: 

a) a hasonló intézkedés(ek) elnevezését, időtartamát és célpiacait, 

b) az elért eredményeket, amennyiben azok a pályázat benyújtásának 
időpontjában ismertek. 

3. szakasz: Az intézkedés célkitűzései 

Az előző szakasz alapján írják le az intézkedés célkitűzéseit konkrét és 

számszerűsített célokkal.  

A célkitűzések legyenek SMART (konkrét, mérhető, teljesíthető, 
eredményorientált és határidőhöz kötött) célok: 

 Konkrét: a célkitűzéseket egyértelműen kell meghatározni, hogy azokat 

ne lehessen félreérteni; 

 Mérhető: a célkitűzés megvalósulásában elért haladásnak előre 

meghatározott, számszerűsíthető mutatók alapján mérhetőnek kell 

lennie; 

 Teljesíthető: a célkitűzéseknek reálisnak kell lenniük; 

 Eredményorientált: a céloknak az eredményeket, nem a 

tevékenységeket kell minősíteniük; 

 Határidőhöz kötött: a célkitűzésekhez egyértelmű időkeretet kell 

rendelni, teljesítésükre határidőt kell szabni. 

Az intézkedés eredményeinek értékeléséhez kapcsolódó ajánlásoknak elő kell 

segíteniük a SMART célkitűzések kidolgozását. Ez egyúttal biztosítja az 
intézkedés utólagos értékelése és az e szakaszban meghatározott célkitűzések 

közötti koherenciát.  

A leírásban legfeljebb 3 fő célkitűzést érdemes kifejteni (azaz a végrehajtási jogi 

aktusban és e fejezet 7. szakaszában említett hatásmutatókat). A promóciós 

intézkedések többsége esetében várható hatásuk az alábbi hatásmutatók 
egyikével vagy mindkettővel hatékonyan megbecsülhető. Azon intézkedésekhez, 

amelyekhez ezek a mutatók nem felelnek meg, indokolt alternatívát kell találni. 

A gazdasági megtérülés céljából végrehajtott – például az uniós termékek piaci 

részesedésének növelésére irányuló – intézkedések esetében a megtérülést EUR-

ban megadott abszolút monetáris értékben kell megbecsülni. Az utólagos 

értékelés megközelítéséhez hasonlóan a számszerűsített célkitűzés tekintetében 
a külső tényezőket kizárva a közvetlenül az intézkedésnek tulajdonítható 

hatás(ok) meghatározására kell törekedni. A becslésnek túl kell mutatnia az 

intézkedés előtti és utáni adatok egyszerű összehasonlításán. Például ki kell 

igazítani az adatokat a meglévő piaci trendekkel, amelyek az intézkedéstől 

függetlenül is éreztetnék hatásukat. Az ilyen számadatok kiszámításához 
alkalmazható módszerekről további információkat ezen Útmutató III. melléklete 

tartalmaz. 
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Az információs megtérülést – például a termék vagy program ismertségének 

növelését – célzó intézkedések esetében a remélt hatás azon személyek 
számában számszerűsíthető, akik többlettudáshoz jutnak/megváltoztatják 

véleményüket. A tájékoztató intézkedések hatásmutatója a célközönség 

ténylegesen elért tagjainak száma. A kapcsolódó módszertani követelményekről 

a III. melléklet nyújt bővebb tájékoztatást.  

Az intézkedés célkitűzéseinek meghatározásakor a következő további 

szempontokat kell figyelembe venni: 

 Hogyan kapcsolódnak az intézkedés célkitűzései a promóciós programnak 

az 1144/2014/EU rendelet 2. és 3. cikkében felsorolt célkitűzéseihez? 

Összhangban vannak-e a célkitűzések az éves munkaprogramban 

meghatározott prioritásokkal? 

 Hogyan kapcsolódnak a célkitűzések a következő szakaszban leírt fő uniós 
üzenetekhez? Milyen kockázatok fenyegetik az intézkedés célkitűzéseinek 

teljesítését? 

 Az intézkedés hatással van-e a foglalkoztatásra? Amennyiben igen, 

jelezze az intézkedésnek köszönhetően megőrzött/újonnan létrehozott 

munkahelyek becsült számát. Vázoljanak fel egy alapforgatókönyvet, 
amely alapján felbecsülhető az intézkedés hatása a változatlan helyzet 

forgatókönyvéhez képest. 

 Ha a közelmúltban sor került hasonló intézkedésekre, a pályázat 

célkitűzései hogyan viszonyulnak a korábbi intézkedések eredményeihez?  

4. szakasz: Az intézkedés stratégiája 

A 2. szakaszban ismertetett piacelemzés alapján írják le, hogyan kívánják 

teljesíteni az intézkedés célkitűzéseit. 

Ennek keretében válaszolják meg a következő kérdéseket: 

 Sorolják fel és ismertessék az intézkedés célcsoportjait. Hogyan veszi 

célba az intézkedés az egyes célcsoportokat, milyen módon kívánják az 

intézkedés különböző tevékenységei és csatornái eljuttatni hozzájuk az 
üzenetet? 

 Hogyan kapcsolódnak a tevékenységek a célkitűzésekhez? 

 Ha az intézkedés több célországra irányul, hogyan igazítják hozzá a 

stratégiát a különböző célpiacokhoz? 

 Az intézkedést a javaslattevő szervezet(ek) vagy a célpiacok más 
szereplői által végzett egyéb magán vagy állami tevékenységek 

kiegészítéseként hajtják-e végre? Hogyan kívánják ez esetben biztosítani 

az említett tevékenységekkel való szinergiákat? 

 Amennyiben az intézkedés egy támogatási rendszer promócióját vagy 

ismertetését célozza, a rendszert egy termékkel kívánják-e szemléltetni?  

Ismertessék az intézkedés kommunikációs stratégiáját. Milyen fő üzeneteket 

kívánnak célba juttatni? Írják le, hogyan teljesítik ezek a fő uniós üzenet 

közvetítésének követelményét? 

Konkrét üzenetek (opcionális)  
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1. Az intézkedés üzenetei említik-e a termék eredetét, és ha igen, milyen módon 

(hivatkozzanak az (EU) 2015/1831 rendelet 2–4. cikkében foglalt, az 
eredetmegjelölésre vonatkozó szabályokra)?  

2. Terveznek-e megjeleníteni márkaneveket (hivatkozzanak az (EU) 2015/1831 

rendelet 6., 7. és 8. cikkében foglalt, a márkamegjelenítés módjaira 

vonatkozó feltételekre)? Hány márkanév jelenik meg az intézkedés során? 

- Az (EU) 2015/1831 rendelet 5. cikkének (4) bekezdésével 

összhangban: indokolják, miért szükséges a márkaneveket 
megjeleníteni a célkitűzések eléréséhez, és az miért nem akadályozza a 

fő uniós üzenet célba juttatását. 

- Amennyiben 5-nél kevesebb márkanév szerepel az intézkedésben, 

indokolják meg használatukat az alábbi feltételeknek megfelelően:  

a) a javaslattevő szervezet származása szerinti tagállamban 
kevesebb márka létezik az intézkedés tárgyát képező 

termékhez vagy rendszerhez kapcsolódóan; 

b) kellően megalapozott okokból nem lehetett több terméket 

vagy több országot érintő intézkedést szervezni, amely 

lehetővé tette volna több márka feltüntetését. Ez esetben a 
pályázónak megfelelő igazolást kell benyújtania, és mellékelni 

kell minden releváns információt, ideértve az általa 

megkeresett más javaslattevő szervezetek jegyzékét, 

amelyeknél kezdeményezte, hogy hozzanak létre együtt egy 

több terméket vagy több országot érintő intézkedést, illetve 
azokat az okokat is, amelyek miatt végül nem valósult meg 

egy ilyen intézkedés. 

5. szakasz: Az intézkedés uniós vonatkozása 

Ismertesse az intézkedésből eredő, az EU szintjén jelentkező és az uniós 

társfinanszírozás indokoltságát alátámasztó előnyöket. Hogyan válik az 

intézkedés a többi uniós termelő előnyére? 

Milyen uniós vonatkozása van az intézkedésnek a következők tekintetében:  

 az európai termelési szabványokról, az európai élelmiszertermékekre 

alkalmazandó minőségi és biztonsági normákról, az európai táplálkozási 

szokásokról és kultúráról való ismeretek terjesztése;  

 az európai termékek ismertségének növelése a közvélemény és a 
kereskedelmi ágazat körében;  

 több különböző tagállamban működő szervezetek közötti szinergiák 

kialakítása; 

 az európai termékek arculatának népszerűsítése a nemzetközi piacokon. 

6. szakasz: A tevékenységek leírása és a költségvetési helyzet elemzése 

A leírásnak tartalmaznia kell a tevékenységek tömör ismertetését és a hozzájuk 

kapcsolódó költségvetés részletes elemzését. Legalább a konkrét eredmények 

szintjén meg kell adni a becsült költségeket. A konkrét eredmények a 

tevékenység fizikai outputját jelentik, ilyen lehet például egy szeminárium, egy 

prospektus, egy értékesítési ponton kifejtett tevékenység stb. A tevékenységek 

és a költségvetés ismertetésével összefüggésben a részletesség fokáról való 
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döntés során a következő kérdéseket kell megválaszolni az egyes 

tevékenységekkel kapcsolatban: ki, mit, mikor, hol és miért? 

Például egy szeminárium esetében a részletesség szintjének legalább a 

szeminárium összköltségére ki kell terjednie. Ha egy intézkedés végrehajtásának 

első évében szemináriumsorozatot kell szervezni, fontos meghatározni a 

célcsoportot, azt az időszakot, amelynek során az eseményeket le kell 

bonyolítani, az események helyszíneit, a várható résztvevők számát, a 

kiválasztott helyszín típusát, az elvárt eredményeket stb.  

Médiakampányok esetében az ismertetésben részletesen ki kell térni a hirdetések 

előállításába és terjesztésébe beruházott teljes költségvetésre (pl. 

médiavásárlások), valamint a kampány időzítésére. A kiadványok és a televíziós 

csatornák név szerinti említése nem szükséges. Ehelyett inkább olyan 

információkat érdemes megadni, mint a bruttó nézettségi százalékpont (GRP), 
amely jelzi az adott kampány hatókörét. 

A pályázóknak emellett fel kell sorolniuk, ki hajtja végre az egyes 

tevékenységeket – végrehajtó szervek, haszonkulcs nélkül dolgozó alvállalkozók, 

egyéb alvállalkozók, vagy maga a javaslattevő szervezet (több javaslattevő 

szervezet esetében pontosítani kell, melyik vesz részt a végrehajtásban).  

Minta a tevékenységek ismertetéséhez: 

A tevékenység megnevezése 
 

Konkrét célkitűzések 
milyen eredménymutatók kapcsolódnak a 
tevékenységhez? 

A tevékenység leírása 

tömören ismertessék a tevékenységet, kitérve arra, 

hogyan kapcsolódik az intézkedés stratégiájához, 
melyek az intézkedés célcsoportjai stb. 

 
1. ÉV 2. ÉV 3. ÉV 

Konkrét eredmények 

az intézkedés minden egyes évére vonatkozóan 
sorolják fel (kimeneti mutatók segítségével) az 

intézkedéstől elvárt konkrét eredményeket; a kifizetés 

a konkrét eredményekhez kapcsolódik. 

Költségvetés-elemzés 

- a költségvetésnek az intézkedés konkrét 

eredményeihez kell kapcsolódnia; ezt a 

költségvetés-elemzésnek világossá kell tennie; 
- részletezzék az egyes konkrét eredmények 

szintjén a becsült költségeket. 

Végrehajtás Ki hajtja végre a tevékenységet? 

Példa: 

A tevékenység 

megnevezése 
Sajtóiroda 

Konkrét célkitűzések 

30 újságíró részvétele a sajtótájékoztatón, 20 díjazás 

nélküli cikk megjelenése a sajtótájékoztató nyomán, 

valamint sajtóközlemény, 40 000 EUR értékben. 
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A tevékenység leírása ismertessék részletesen a sajtóiroda feladatait. 

 
1. ÉV 2. ÉV 3. ÉV 

Konkrét eredmények 

1 sajtótájékoztató, 1 
sajtócsomag, 2 

sajtóközlemény, 

médiaszemle-jelentés 

2 
sajtóközlemén

y, 
médiaszemle-

jelentés 

2 
sajtóközlemén

y, 
médiaszemle-

jelentés 

Költségvetés-elemzés Sajtótájékoztató 30 újságíró számára: 5000 EUR 

 

2 sajtóközlemény megszövegezése és terjesztése, 

média-nyomonkövetése: 1000 EUR 

 

Folyamatos sajtómunka: 50 embernap, xxx 

EUR/embernap    

 … 

Végrehajtás X végrehajtó szerv 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az intézkedés tevékenységtípusok szerinti 
teljes költségvetését a megadott sablon alapján csatolni kell a pályázathoz. Az e 

célra szolgáló sablonról további információk az Útmutató 1.3.7. pontjában 

találhatók. 

7. szakasz: Az eredmények mérése és hatásmutatók 

Határozzák meg az eredmény- és hatásmutatók jegyzékét (a példákat lásd a 
végrehajtási rendelet 22. cikkében és I. mellékletében). A hatásmutatóknak meg 

kell egyezniük vagy szorosan kapcsolódniuk kell az intézkedés SMART 

célkitűzéseihez. 

Írják le részletesen a célkitűzések teljesítésének mérésére szolgáló módszertant. 

Pontosítsák, mikor kerül sor az egyes értékelésekre (például: a megvalósítás 

minden évének végén; az intézkedés befejezésekor). A részletes leírásban 
szerepelhet felmérések esetén a minta mérete, gazdasági megtérülés esetén az 

alapforgatókönyv kidolgozásának módszere stb. 

Az Útmutató III. melléklete példákat tartalmaz a kívánatos általános 

tájékozottság méréséhez felhasználható módszertanokra, illetve a gazdasági 

hatás mutatóira. Ezen eredmények mérésére egyéb módszertanok is 
alkalmazhatók. Ugyanakkor az általunk javasolt módszertanok célja az, hogy 

biztosítsák az értékelések minimális minőségi szintjét, illetve hogy az 

intézkedések értékelését és célkitűzéseit összehangolják. 

Emellett az egyes tevékenységcsoportok tekintetében kialakított, a 6. 

szakaszban leírt konkrét célkitűzéseket (a végrehajtási rendeletben leírt 
eredménymutatók) is értékelni kell. Adott esetben megadható egy 

célcsoportonkénti és/vagy célpiaconkénti lebontás.  

Az intézkedés eredményeinek értékelése nem összpontosíthat kizárólag az 

intézkedés megfelelő végrehajtására. Az előzetes terveknek megfelelően 

végrehajtott intézkedés nem feltétlenül jelent magas hatásfokot. Például az a 

tény, hogy 10 000 brosúrát sikerült kiosztani a látogatóknak az értékesítési 
pontokon rendezett kóstolók alkalmával, annyit igazol, hogy a tevékenység a 
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pályázatban leírtaknak megfelelően megvalósult. Azonban nem bizonyítja, hogy 

teljesültek is az intézkedés célkitűzései, melyeknek a termék vagy program 
szélesebb körű ismertségéhez vagy az értékesítések növeléséhez kell 

kapcsolódniuk. A kiosztott brosúrák száma csupán egy kimeneti mutató. 

A kimeneti, az eredmény- és a hatásmutatók közötti kapcsolat a 

következőképpen ábrázolható: 

 

A hatás-, eredmény- és kimeneti mutatókat az alábbi táblázat mintájára össze 

kell foglalni: 

 
A mutató 
típusa 

Mutató Mennyiség 

Teljesítés 

(kimenet)  

Sugárzott televíziós hirdetések száma 50 

Eredmény A televíziós hirdetéssel elért 

célközönség tagjainak száma 

20 000 000 

Hatás A tájékoztatás hatásfoka – Azon 
személyek száma, akikre ténylegesen 

hatással volt a kampány/akik 

megváltoztatták véleményüket 

2 000 000 

 

8. szakasz: A tevékenység szervezése és irányítási struktúra 

A pályázóknak ebben a szakaszban igazolniuk kell, hogy rendelkeznek az 

intézkedés megvalósításához szükséges szakmai kompetenciákkal és 

képesítésekkel.  

Ennek bizonyítására a következő információkat kell feltüntetniük: 

Kimeneti 

mutatók 

Eredmény-

mutatók 

Hatás-

mutatók 

 A tevékenységek a programnak 

megfelelően valósulnak-e meg? 

 A tevékenységek egy elvárt 

eredmény elérését szolgálják-e? 

 Teljesülnek-e a program 

célkitűzései? 
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 A pályázó azon munkatársainak általános profilja (képesítések és 

tapasztalatok), akik elsődlegesen felelősek lesznek a javasolt intézkedés 
irányításáért és végrehajtásáért; 

 A javaslattevő szervezet(ek) tevékenységi jelentése, illetve 

tevékenységeinek leírása a társfinanszírozásra jogosult tevékenységi 

területekhez kapcsolódóan. 

Amennyiben a pályázók a pályázat szerint maguk kívánják végrehajtani annak 

egyes részeit, bizonyítaniuk kell, hogy legalább hároméves tapasztalattal 
rendelkeznek a tájékoztató és promóciós intézkedések végrehajtása terén. 

Ezen túlmenően a leírásnak legalább az alábbi elemeket kell tartalmaznia:  

 Írják le, hogyan kívánják biztosítani, hogy az intézkedés időre 

megvalósuljon a tervezett költségvetési kereteken belül, és hogyan 

garantálják a célkitűzések teljesülését. 

 Milyen minőségbiztosítási mechanizmusokat alakítanak ki? Ha a 

végrehajtó szerv teljesítménye nem kielégítő, a javaslattevő szervezet 

hogyan kívánja biztosítani, hogy az intézkedés ennek ellenére is a 

terveknek megfelelően megvalósuljon? 

 Írják le a kialakítandó kockázatkezelési eljárásokat: milyen kockázatok 
fűződnek az intézkedés megvalósításához (például melyek a megcélzott 

harmadik országokhoz kapcsolódó specifikus bizonytalansági tényezők). 

Hogyan kívánják kezelni ezeket a kockázatokat, milyen 

kockázatcsökkentő intézkedéseket hoznak? 

 Hogyan kívánják finanszírozni az intézkedést? Ebben a szakaszban 
ismertetni kell és magyarázatokkal kell ellátni a pénzügyi életképességre 

vonatkozó önellenőrzés eredményét
4
. Különösen amennyiben az 

eredmény „gyenge”, fejtsék ki, hogyan biztosítják a szükséges pénzügyi 

forrásokat (az előfinanszírozáson túlmenően), pl. saját forrásokból vagy 

banki hitelből. 

9. szakasz: További információk 

Itt említhetnek meg bármely, Önök által relevánsnak vélt egyéb információt. 

 

1.3.7. Mellékletek 

A pályázat teljességéhez a következő mellékleteket kell feltölteni: 

 

Melléklet címe Sablon Nyelvi követelmények 

Jogi személyre vonatkozó 
információk 

Nincs 

Az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén 
benyújtható. 

Lehetőleg mellékeljenek angol fordítást, 

vagy legalább a benyújtott dokumentumok 
angol nyelvű összefoglalását.  

A reprezentativitásra Igen Az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén 

                                                 

4
 Lásd az 1.3.5. pont 1. szakaszát 
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vonatkozó információk (IV. 

melléklet) 

benyújtható, lehetőleg angol fordítással. 

Pénzügyi kapacitásra 
vonatkozó információk  

Részleges 

(V. 

melléklet) 

Az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén 
benyújtható, fordítás nem szükséges. 

Könyvvizsgálói jelentés, a 
750 000 EUR-t meghaladó 

összegű támogatást 
igénylő szervezetek 

esetében. 

Nincs 

Az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén 
benyújtható, fordítás nem szükséges. 

A B. résszel azonos 

szöveg, angol nyelven 

Igen 

(II. 

melléklet) 

Angol nyelven. 

Tevékenységek szerinti 

bontású költségvetés 

Igen 

(VI. 

melléklet) 

Az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén 
benyújtható, fordítás nem szükséges. 

A B. részhez és a különböző mellékletekhez készített sablonok a 

pályázatbenyújtási rendszeren keresztül érhetők el. A pályázati űrlap A. 
részében kért információk kitöltését követően a sablonok egy zip 

formátumú fájlban tölthetők le. 
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Az V. és VI. melléklet formátuma lehetővé teszi az adatok kitöltését. A formátum 

típusa miatt (XFA) a dokumentumot nem lehet közvetlenül feltölteni az 

informatikai rendszerbe. A rendszer kizárólag egyszerű (nem dinamikus) PDF 

formátumban fogadja be azokat. Kérjük, nyomtassák ki és PDF formátumban 
szkenneljék be a dokumentumot, vagy virtuális printer segítségével nyomtassák 

ki azt. 

Rendkívül fontos, hogy az előírt dokumentumot megfelelő formátumban 

(PDF-ként) töltsék fel a megfelelő fejezethez. E folyamat hibás végrehajtása 

hiányos pályázatot eredményezhet, ami az egész pályázat sikerét 
veszélyeztetheti. 

Ezért a pályázati folyamat lezárása és a rendszerből való kilépés előtt 

kétszeresen ellenőrizzék, hogy a mellékletek PDF formátumúak, és hogy 

az online pályázatbenyújtási rendszerben a dokumentumok tartalma 

megfelel az adott fejezetnek.  

A megfelelő dokumentumok megfelelő helyre való feltöltése a pályázó 

felelőssége.  

Figyelem! Minden előírt melléklethez csak egyetlen PDF dokumentum 

tölthető fel. 

Tehát egyes mellékletek esetében (például jogi személyre vonatkozó 

információk, pénzügyi kapacitás és könyvvizsgálói jelentések) a különböző 
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dokumentumokat ki kell nyomtatni, majd egyetlen dokumentumban 

egyesíteni kell. 

Ugyanez a szabály vonatkozik a több pályázó által benyújtott 

pályázatokra is. A pályázatban egybe kell gyűjteni az összes pályázóra 

vonatkozó releváns információkat úgy, hogy mellékletenként egyetlen 

dokumentumot alkossanak. 

Jogi személyre vonatkozó információk 

A pályázó(k) támogathatóságának értékelése érdekében a következő igazoló 
dokumentumokat kell mellékelni: 

 magánjogi szervezet: a tagállami hivatalos közlöny kivonata, az alapszabály 

másolata, a cégjegyzék vagy a kamarai névjegyzék kivonata, a 

héaigazoló okirat másolata (azokban az országokban, ahol a 

cégjegyzékszám és a héaszám megegyezik, a két utolsó dokumentum 

közül csak az egyiket kell benyújtani); 

 közjogi szervezet: a közjogi szervezetet létrehozó határozat vagy a közjogi 

szervezet létesítéséről szóló egyéb hivatalos dokumentum másolata; 

 jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok: dokumentumok annak 

igazolására, hogy képviselőjük (képviselőik) jogképességgel rendelkezik 

(rendelkeznek) arra, hogy a jogalany nevében jogi kötelezettséget 

vállaljon (vállaljanak).  

A reprezentativitásra vonatkozó információk 

A pályázó reprezentativitásának értékelése érdekében ki kell tölteni a megfelelő 

dokumentumsablont, és az online rendszerben a megfelelő fejezethez fel kell 

tölteni azt. A sablon a fent említett zip formátumú fájlban található. 

Pénzügyi kapacitásra vonatkozó információk 

A pénzügyi életképesség értékeléséhez az online pályázat mellékleteként 
feltöltendő igazoló dokumentumok a következők: 

 a legutolsó lezárt pénzügyi évre vonatkozó éves beszámoló, beleértve a 

mérleget és eredménykimutatást is (újonnan alakult jogi személyek 

esetében a beszámolót kiválthatja az üzleti terv benyújtása); 

 A pénzügyi életképesség értékeléséhez szükséges adatokat összefoglaló, 
előre kitöltött Pénzügyi kapacitási űrlap. A pdf formátumú sablon a fent 

említett zip formátumú fájlban található. 

Könyvvizsgálói jelentés 

A legalább 750 000 EUR-s (pályázónként megállapított küszöbérték) uniós 

hozzájárulásra benyújtott pályázat koordinátora vagy egyéb pályázója köteles a 

legutóbbi lezárt pénzügyi évre vonatkozó, jóváhagyott külső könyvvizsgáló által 
készített könyvvizsgálói jelentést is mellékelni, amely igazolja a beszámoló 

helytállóságát. Ez a rendelkezés közjogi szervezetekre nem alkalmazandó. 

A B. résszel azonos szöveg, angol nyelven 

A technikai értékelésben részt vevő külső szakértők munkájának megkönnyítése 

érdekében a pályázat értékelhetősége céljából a más uniós hivatalos nyelven 
írott pályázatokhoz kérjük, lehetőség szerint mellékeljék a pályázat technikai 

részének (B. rész) angol fordítását. 
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Tevékenységek szerinti bontású költségvetés 

A B. rész 6. szakaszában leírtaknak megfelelően külön fel kell tölteni táblázatos 
formában a tevékenységek szerinti bontású költségvetést. A PDF sablon a fent 

említett zip formátumú fájlban található. 

A táblázat kitöltésekor vegyék figyelembe a következők szempontokat: 

 „1. Project coordination" (projektkoordináció): ez a címszó magában 

foglalja a tagállammal (tagállamokkal) vagy ügynökséggel való, a 

pályázók közötti, illetve a végrehajtó szervvel és más alvállalkozókkal 
való koordinációt is. 

 A „2. Strategy” (Stratégia) cím alatt az „Other” (Egyéb) kategória például 

a kampány reklámarcához (híresség) kapcsolódó költségekre utal. 

 Néhány példa a folyamatos PR-tevékenységekre: blogírókkal való 

együttműködés, újságírók és blogírók kapcsolattartási listájának 
összeállítása, sajtóközlemények és tájékoztatók megszövegezése és 

terjesztése, interjúk szervezése, reklámcélú cikkek írása és kihelyezése, 

hírlevelek szerkesztése és kiküldése a célcsoportnak, médiaszemlék 

összeállítása és elemzése stb. 

 Sajtóesemény lehet többek között: sajtótájékoztatók vagy egyéb, a sajtót 
megcélzó események; a költségvetésnek minden költséget tartalmaznia 

kell: a helyszín előkészítéséhez, bérléséhez és díszítéséhez szükséges 

munkaerőt, az étkeztetési szolgáltatást, a meghívókat 

 Az online hirdetéseket az „5. Advertising” (Hirdetések) alfejezetben, nem 

pedig a „4. Website, social media” (Honlap, közösségi média) alfejezet 
alatt kell ismertetni. 

 Az „5. Advertising” (Hirdetések) alfejezet alatt a „Print” (Nyomtatott) 

rovat nem foglalja magába a reklámcélú cikkeket, amelyeket a PR címszó 

alatt kell tárgyalni (lásd alább); itt kell feltüntetni a hírlapokban, 

magazinokban megjelent hirdetéseket 

 A TV magába foglalja a televíziós showműsorok szponzorálását; tüntessék 
fel a célcsoportokat és a GRP-számokat 

 Az „Outdoor, cinema” (Külső rendezvények, filmszínház) kategória a 

buszokon/villamosokon stb. elhelyezett táblákra, plakátokra, egyéb 

hirdetőeszközökre utal – az értékesítési pontokon megvalósított hirdetési 

akciókat a „POS promotion” (Értékesítési pontokon végzett promóció) 
fejezetben kell feltüntetni 

 Események szponzorálása, az intézkedés részét képező eseményeken 

kívül 

 Kóstolónapok, minden költséget beleértve: személyi költségek, helyszín 

bérlése, alkalmi stand, termékminták stb. 

 „9. Other activities” (Egyéb tevékenységek), a pályázatban ki kell fejteni, 

milyen tevékenységeket kívánnak megvalósítani. 
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1.4. A BENYÚJTÁSI FOLYAMAT LEZÁRÁSA 

1.4.1. Benyújtási határidő 

A benyújtási határidőt az egyszerű programokra vonatkozó pályázati kiírás 

tartalmazza. 

Az elektronikus pályázatbenyújtási rendszerben a határidőig bármikor 

kicserélhetik/frissíthetik pályázatukat.  

A pályázati határidő előtt több alkalommal is benyújthatják 

pályázatukat, pl. frissítési vagy módosítási céllal.  

A benyújtott pályázat megtekintéséhez és/vagy módosításához 

kattintsanak a résztvevői portálon a „My Proposals” mezőre. Mindaddig, 

amíg a benyújtási időszak le nem zárult, az új benyújtott változat 

felülírja a korábbit. 

A benyújtási határidő lejárta után viszont már nincs lehetőség a pályázat 
benyújtására, módosítására vagy kiegészítésére. 

Rendkívül fontos, hogy lehetőleg a pályázat benyújtásával ne várjanak a 

benyújtási határidő napjáig. Ez ugyanis jelentősen növeli a benyújtást 

akadályozó, utolsó pillanatban felmerülő problémák kockázatát.  

A pályázat benyújtásakor az elektronikus pályázatbenyújtási rendszer ellenőrzi a 
pályázat néhány alapvető paraméterét: a pályázat teljességét, az adatok belső 

koherenciáját, a vírusmentességet, a fájltípusokat, a méretkorlátozásokat stb. 

Amennyiben nem sikerül a benyújtási határidőig benyújtaniuk pályázatukat, a 

rendszer nem veszi figyelembe a pályázatot, és az nem minősül benyújtottnak. 

Kérjük, hogy ne küldjenek be pályázatot postán vagy e-mailben a 
CHAFEA címére, mert kizárólag az elektronikus pályázatbenyújtási 

rendszeren keresztül benyújtott pályázatokat tudjuk figyelembe venni. 

 

1.4.2. Kézhezvétel visszaigazolása 

A rendszer automatikusan regisztrálja a benyújtás dátumát és időpontját, és 

arról e-mailben kézhezvételi visszaigazolást küld a koordinátornak.  

Amennyiben nem kapnak visszaigazoló e-mailt a benyújtásról, a 

pályázat benyújtása NEM volt sikeres.  

 

1.4.3. Panasztétel módja  

Ha úgy vélik, hogy a pályázat benyújtása az elektronikus pályázatbenyújtási 
rendszer hibája miatt volt sikertelen, haladéktalanul nyújtsanak be panaszt a 

részvételi portál Helpdesk szolgálatához, melyben ismertessék a benyújtás 

körülményeit, és csatolják a pályázat egy példányát. A benyújtás egyéb 

szempontjaival kapcsolatos panasztétel módját az elektronikus 

pályázatbenyújtási rendszertől kapott tájékoztató ismerteti (lásd a részvételi 
portál „My Area” mezőjét).  
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2. ÉRTÉKELÉS ÉS EREDMÉNYEK 

Az elektronikus pályázatbenyújtási rendszeren keresztül a CHAFEA-hoz beérkező 
pályázatok többszintű értékelési eljáráson mennek keresztül, a pályázati 

kiírásban megjelölt több kritérium-típus: a támogathatósági, a kizárási, a 

kiválasztási és az odaítélési kritériumok figyelembevételével.  

A pályázatok értékelése a bizalmas adatkezelés legszigorúbb szabályai alapján 

történik.  

A pályázat benyújtását követően a CHAFEA a pályázat értékelésének 
befejezéséig nem veszi fel a kapcsolatot a pályázóval, kivéve a következő 

eseteket: 

 Ha a CHAFEA-nak bizonyos kérdések tisztázása – például a 

támogathatóság megállapítása – érdekében kell felvennie a kapcsolatot a 

pályázóval, vagy kiegészítő információkra van szüksége a pályázat 
bármely más részével kapcsolatban, az Unió költségvetési rendeletében és 

annak alkalmazási szabályaiban foglalt idevágó rendelkezések betartása 

mellett (a kiíró szervezet felvilágosítást kérhet a benyújtott javaslatok 

vagy az igazoló dokumentumok egyes elemeinek jobb megértése 

érdekében; ezek az információk ugyanakkor nem eredményezhetik a 
pályázat lényeges megváltoztatását);  

 Ha a pályázó a benyújtási eljárással kapcsolatos panaszt nyújtott be (lásd 

az 1.4.3. pontot). 

 

2.1. Az értékelési eljárás áttekintése  

Az egyszerű programokra vonatkozó pályázati felhívás részletesen ismerteti az 

értékelési kritériumokat és a kötelezően benyújtandó igazoló dokumentumokat. 

Kérjük, olvassák el figyelmesen a kritériumok ismertetését. A kritériumok 

valamelyikét nem teljesítő pályázatokat az értékelési eljárás megfelelő 

szakaszában kizárják a pályázatból. Az odaítélési kritériumokról a VII. melléklet 

nyújt további tájékoztatást. 

 

2.2. Eredmények  

Az értékelési eljárást követően az elbírálók valamennyi támogatható pályázatot 

rangsorba állítanak az odaítélt összpontszámok alapján. Társfinanszírozásban 

csak olyan pályázat részesülhet, amely valamennyi értékelési küszöböt elérte. A 
legmagasabb összpontszámot elért pályázatok a rendelkezésre álló pénzügyi 

keretektől függő mértékben társfinanszírozásban részesülnek. 

Az adott pályázati felhívásban felsorolt minden kiemelt téma esetében külön 

rangsor készül.  

A Bizottság emellett tartaléklistát állít össze a pályázatokból arra az esetre, ha év 
közben további előirányzatok állnának rendelkezésre a pályázathoz.  
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MELLÉKLETEK 

I. melléklet: Pályázati űrlap, A. rész – magyarázó jegyzetekkel 

II. melléklet: Pályázati űrlap, B. rész – sablon  

III. melléklet: A megtérülés utólagos kiszámításának javasolt módszertanai 

IV. melléklet: A reprezentativitásra vonatkozó információk 

V. melléklet: Pénzügyi kapacitási űrlap 

VI. melléklet: Tevékenységek szerinti bontású költségvetés 

VII. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás az odaítélési kritériumokról 

 

 

29/53
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. 

 
 
 
 
 

Mezőgazdasági termékek promóciója 
 

Felhívás: 

Téma: 

Az intézkedés típusa: 

Pályázat száma: 

Pályázat rövidítése: 
 

 

 

Tartalomjegyzék  

Szakasz Cím Intézkedés 

1. Általános információk  

2. A javaslattevő szervezetek adminisztratív adatai  

3. A pályázat költségvetése  

4. Az intézkedés ismertetése  

 

Az űrlap kitöltése: 

Az adminisztratív űrlapokat minden esetben az elektronikus pályázatbenyújtási rendszer által felkínált 
sablonok segítségével kell kitölteni. A kitöltési segédprogram egyes adatmezőket a korábbi lépésekben 
megadott adatok alapján automatikusan tölt ki. 
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1. Általános információk 

A felhívás azonosítója  Az intézkedés típusa  

Téma  Rövidítés  

A pályázat címe    

Időtartam (hónap)    

    

Szabad kulcsszavak    

 

Kivonat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hátralevő leütések száma 2000 

  

Maximum 200 leütés (szóközökkel)  

Az intézkedés időtartama teljes hónapokban: 12-24-36 hónap 

Adjon meg a pályázatra jellemző néhány kulcsszót (max. 200 leütés szóközökkel) 

Rövid összefoglalás (max. 2000 leütés szóközökkel, angol nyelven), mely világosan kifejti: 

• a témához való kapcsolódást,  

• a pályázat célkitűzéseit, amelyeknek elsősorban a népszerűsített termékek 

értékesítéséhez/kiviteléhez/fogyasztásához és/vagy a célcsoport körében való ismertségének növeléséhez kell 

kapcsolódniuk, 

• a célkitűzések teljesítésének tervezett módját (stratégia, a tevékenységek leírása, célországok és célcsoportok), 

• a pályázat teljes költségvetését. 

 

Az összefoglaló a pályázat kommunikációs célra készült rövid ismertetőjeként szolgál. 

• Ne tüntessenek fel benne bizalmas üzleti adatokat vagy személyes adatokat! 

• Használjanak normál nyomtatott betűtípust, lehetőleg különleges karakterek nélkül. 
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Nyilatkozatok* 

Az alábbi nyilatkozatokban a „koordinátor” megnevezés a több javaslattevő szervezet által 

benyújtott projektek esetében a fő kapcsolattartó partnert jelöli. Az egyetlen javaslattevő 

szervezet által benyújtott pályázatok esetében ugyanezeket a nyilatkozatokat a pályázatot 

benyújtó egyetlen szervezetnek kell megtennie. 

A koordinátor kizárólag a saját szervezetére vonatkozó adatok helyességéért felel. Az egyes 

javaslattevő szervezetek önmaguk felelnek azért, hogy a szervezetükre vonatkozó, alább közölt 

adatok megfeleljenek a valóságnak. Amennyiben a pályázat elnyeri az igényelt uniós 

támogatást, a koordinátor és mindegyik sikeres javaslattevő szervezet külön nyilatkozatban 

köteles ezen adatokat megerősíteni. 

1) Kizárólag egynél több javaslattevő szervezet által benyújtott pályázatok esetén: a koordinátor 
kijelenti, hogy valamennyi javaslattevő szervezet kifejezett beleegyezését adta a pályázatban való 
részvételhez, valamint a pályázat tartalmához. 

□ 

2) A pályázatban feltüntetett valamennyi adat helytálló és teljes. □ 

3) A koordinátor kijelenti, hogy saját szervezete tekintetében elvégezte a pénzügyi kapacitásra 
vonatkozó önellenőrzést, és hogy valamennyi javaslattevő szervezet nyilatkozott neki, hogy 
elvégezték az alábbi címen elérhető 
önellenőrzést:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html  
– kivételt jelent, ha a koordinátor vagy valamely más javaslattevő szervezet a 2014/24/EU irányelv 
2. cikke (1) bekezdésének 4. pontja szerinti közjogi intézményként mentesül az önellenőrzési 
kötelezettség alól. 

□ 

 

4) A koordinátor ezúton kijelenti, hogy saját szervezete és valamennyi javaslattevő szervezet 
vállalta a következőket: 

 

- amennyiben valamely uniós programból működési támogatásban részesülnek, az adott 
támogatás által érintett években ugyanazon intézkedésre nem nyújtanak be visszaigénylést 
közvetett költségekre; 

□ 

- maradéktalanul eleget tesznek az érintett pályázati felhívásban megállapított kizárási és 
támogathatósági kritériumoknak; 

□ 

- rendelkeznek az intézkedés hatékony megvalósításához szükséges technikai és pénzügyi 
erőforrásokkal; valamint 

□ 

- a pályázatban ismertetett tájékoztató és promóciós intézkedések egyike tekintetében sem 
részesülnek más uniós finanszírozásban. 

□ 

- reprezentatív képviselői a pályázat által érintett ágazatnak vagy termékágazatnak, és megfelelnek 

az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikke (1), illetve (2) 

bekezdésének, 

□ 

- nem részesülnek sem jelenleg, sem a jövőben harmadik fél részéről pénzügyi hozzájárulásban 

azon intézkedés társfinanszírozásához, amelyet a jelen pályázati felhívás keretében támogatás 

igénylése céljából ismertetnek 

□ 

  

5) A koordinátor kijelenti, hogy a pályázat kizárólag az 1144/2014/EU rendelet 5. cikke értelmében 
támogathatónak minősülő termékekre és rendszerekre vonatkozik. 

□ 

6) A koordinátor kijelenti, hogy a pályázat megfelel az érintett termékekre és azok forgalomba 
hozatalára vonatkozó uniós szabályozásnak, valamint a belső piaci intézkedésekre vonatkozóan az 
(EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt 
egyedi követelményeknek. 

□ 
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7) A koordinátor kijelenti, hogy a tájékoztató és promóciós intézkedések végrehajtását az 
1144/2014/EU rendelet 13. cikke szerinti (egy vagy több) végrehajtó szerv látja el, mely(ek)et a 
támogatási megállapodás aláírását megelőzően választanak ki, és amely(ek) kedvező ár-arány 
értéket biztosít(anak), illetve mely(ek) esetében nem merül fel összeférhetetlenség. 

□ 

8) A koordinátor kijelenti, hogy amennyiben a javaslattevő szervezetek maguk kívánják 
végrehajtani a pályázat egyes részeit, legalább hároméves tapasztalattal rendelkeznek a 
tájékoztató és promóciós intézkedések végrehajtása terén. Kijelenti továbbá, hogy a 
tevékenységekhez kapcsolódó költségek nem haladják meg a rendes piaci árszinteket. 

□ 

9) A koordinátor kijelenti, hogy az intézkedés meg fog felelni a termékeredet és a márkanevek 
megjelenítésére vonatkozóan az (EU) 2015/1831 bizottsági végrehajtási rendelet II. fejezetében 
foglalt szabályoknak. 

□ 

10) A koordinátor kijelenti, hogy amennyiben az intézkedés által közvetített üzenet érinti a 
termékek egészségügyi hatását, azt előzetesen jóváhagyatják a célország közegészségügyért felelős 
hatóságával, illetve az – a belső piacon végrehajtott intézkedések esetében – megfelel az 
1924/2006/EK rendelet mellékletének. 

□ 

 
* Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 2012. október 25-i költségvetési rendelet (Hivatalos 
Lap L 298., 2012.10.26., 1. o.) 131. cikke, illetve e rendelet alkalmazási szabályainak (Hivatalos Lap L 362., 2012.12.31., 1. o.) 145. 
cikke, továbbá a tájékoztató és promóciós intézkedésekre alkalmazandó egyedi rendelkezések (az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet) értelmében a hamis nyilatkozatot benyújtó javaslattevő szervezetek bizonyos feltételek mellett 
közigazgatási és pénzügyi szankciókkal sújthatók.  

 
A személyes adatok védelme 

A támogatás elnyerésére irányuló pályázat értékelése személyes adatok (például név, cím, önéletrajz) 
feldolgozásával (például rögzítésével) jár. Ezen adatok kezelése a személyes adatok közösségi 
intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK rendeletnek megfelelően történik. Az űrlapon szereplő 
kérdésekre adott válaszok és a kért személyes adatok – eltérő megjelölés hiányában – a pályázatnak a 
pályázati felhívás előírásai értelmében történő értékeléséhez szükségesek, és feldolgozásuk kizárólag e 
célt szolgálja. A személyes adatok feldolgozásának céljairól és módjáról, illetve az ehhez fűződő jogok 
gyakorlásáról részletes tájékoztatást nyújt az adatvédelmi nyilatkozat. Bármely magánszemély személyes 
adatai feldolgozásával összefüggésben bármikor panasszal élhet az európai adatvédelmi biztosnál.  

A személyes adatok az EU költségvetési rendeletének 105a. és 108. cikkében és a kapcsolódó alkalmazási 
szabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően rögzítésre kerülhetnek az Európai Bizottság korai 
felismerési és kizárási rendszerében (EDES).  

 

2. A javaslattevő szervezet(ek) adminisztratív adatai 

PIC kód Hivatalos név   
Rövid név:    
A szervezet címe:   

Út/Utca 
   

Település    

Irányítószám    

Ország    

Honlap    

A szervezet 1144/2014/EU rendelet 7. cikke szerinti típusa:    kötelezően kiválasztandó 

  egy tagállamban letelepedett szakmai vagy szakmaközi szervezet 

  termelői szervezet vagy termelői szervezetekből álló társulás 

  az agrár-élelmiszer-ipari ágazatban működő szerv 

 

A pályázat végrehajtását ellátó szervezeti egységek 
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1. szervezeti egység    
 

A szervezeti egység 
megnevezése 

 
 

          Azonos a javaslattevő szervezet címével 

  
 
 
 

    
Út/Utca    

    

Település     
    

Irányítószám    
    

Ország    

 
A pályázatért felelős személy 
A kapcsolattartó személy neve és e-mail címe nem szerkeszthető az adminisztratív űrlapon, itt csak az egyéb adatokat lehet 
szerkeszteni. A hozzáférési jogok módosításához és a kapcsolattartó személy elérhetőségi adatainak szerkesztéséhez vissza kell lépni 
a kitöltési segédprogram 4. lépéséhez, és elmenteni a változtatásokat. 

Megszólítás   Nem  O  Férfi O Nő 
     

Utónév   Vezetéknév   
     

E-mail cím     

  

Pozíció a 
szervezetben: 

 
 

   

     

Szervezeti 
egység 

    

     

  
         Azonos a javaslattevő szervezet címével 
 

   

Út/Utca      
  

 
 

   

Település  Irányítószám   
     

     
Ország     

     

Honlap 
    

 
     

Telefonszám       Telefonszám 2  Fax  
     

Egyéb kapcsolattartók 

Utónév Vezetéknév E-mail cím Telefonszám 

    

    

  
 

 

 

 

Kérjük, adja meg az út/utca nevét és a 

házszámot 
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3. - A pályázat költségvetése 

Minden költséget EUR-ban kell feltüntetni 

 

1. - A pénzügyi támogatásban részesülő tagállamokban működő javaslattevő szervezetek a kiválasztott témára vonatkozó visszatérítési rátánál 5%-kal magasabb ráta alkalmazására jogosultak. 

2 - Amennyiben a javaslattevő szervezet 750 000 EUR-t meghaladó uniós hozzájárulást igényel, egy jóváhagyott külső könyvvizsgáló által készített könyvvizsgálói jelentést kell 
mellékelnie. A jelentésnek hitelesítenie kell az utolsó lezárt pénzügyi évre vonatkozó beszámolót. Ez a követelmény nem vonatkozik a 2014/24/EU irányelv 2. cikke (1) bekezdésének 4. pontja szerinti 

közjogi intézménynek minősülő javaslattevő szervezetekre. 

3 – Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg a maximális uniós hozzájárulás mértékét. 

Résztvevő Ország 
(A) Közvetlen 
személyi 
költségek 

(B) Az 
alvállalkozók 
igénybevételén
ek közvetlen 
költségei 

(C) Egyéb 
közvetlen 
költségek 

(D) Közvetett 
költségek (az A. 
összeg 4%-a) 

Költségek 
összesen 

Visszatérítési 
ráta (%)1 

Maximális 
uniós 
hozzájárulás 

Igényelt 
támogatás2,3 

Az 
intézkedés 
által termelt 
jövedelem 

    (a) (b) (c) (d) = 0,04 * (a) 
(e) = (a)+(b)+ 

(c)+(d) 
(f) (g) = ( )  ( )   (h) (i) 

                      

                      

Összesen             
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4. - Az intézkedésre vonatkozó információk 

Célország(ok)    

Ügyeljenek a választott téma keretében támogatható egy vagy több célország gondos kiválasztására. Az egyes témák 
keretében támogatható célországok listáját a pályázati felhívás tartalmazza.  

Az intézkedés valamely alább felsorolt uniós vagy nemzeti minőségrendszer promóciójára irányul-e?  

 A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek, borok és szeszes italok uniós 
minőségrendszerei 

 Ökológiai termelési módszerek  

 Az Unió legkülső régióira jellemző mezőgazdasági termékek minőségét jelző embléma  

 Nemzeti minőségrendszerek  

 Az intézkedés nem a fent felsorolt rendszerek promóciójára irányul 

  

 Népszerűsítendő termékek, illetve a népszerűsítendő rendszereket szemléltető termékek 

A különböző termékkategóriákról részletesebb magyarázatot nyújt a pályázati útmutató. 

 

 

Mellékletek 

- Jogi személyre vonatkozó információk 

- A reprezentativitásra vonatkozó információk 

- Pénzügyi kapacitásra vonatkozó információk  

- Könyvvizsgálói jelentés (750 000 EUR-t meghaladó összegű támogatást igénylő szervezetek esetében). 

- A B. résszel azonos szöveg, angol nyelven 

- Tevékenységek szerinti bontású költségvetés 

 

 

 

 

 

 

 

Válasszanak ki egy vagy több 

célországot 

Válasszanak ki egy vagy több termékkategóriát 

SAMPLE

36/53



II. melléklet: Pályázati űrlap – B. rész (sablon) 

Egyszerű programok – Pályázati útmutató a belső piacon vagy harmadik országokban végrehajtott 

tájékoztató és promóciós intézkedések társfinanszírozásához 
 

1. / 2 oldal 
2016. január 

Az intézkedés megnevezése 

1. A javaslattevő szervezet(ek) ismertetése 

 

 

2. Termékek/rendszerek és piacelemzés 

 

 

3. Az intézkedés célkitűzései 

 

 

4. Az intézkedés stratégiája 

 

 

5. Az intézkedés uniós vonatkozása 

 

 

6. A tevékenységek leírása és a költségvetési helyzet elemzése 

 
 
Sablon a tevékenységek ismertetéséhez: 
A tevékenység megnevezése 

 

Konkrét célkitűzések 
 

A tevékenység leírása 
 

 1. ÉV 2. ÉV 3. ÉV 

Konkrét eredmények    

Költségvetés-elemzés    

Végrehajtás  
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7. Az eredmények mérése és az intézkedéshez kapcsolódó mutatók 

 

 

8. A tevékenység szervezése és irányítási struktúra 

 

 

9. További információk 
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III. melléklet: A megtérülés utólagos kiszámításának javasolt módszertanai 

 
Az alábbi javaslatokat a promóciós program eredményeinek értékelése során ajánlott 
figyelembe venni. Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy az eredmények utólagos, a program 
lezárásakor esedékes értékelése összhangban legyen a program kezdetén meghatározott 
célkitűzésekkel. Ezért kérjük, a pályázat elkészítésekor vegyék figyelembe az alábbi 
ajánlásokat a (hatásokra vonatkozó) célkitűzések és a piacelemzés kidolgozása során. 

Gazdasági hatások 
 
A promóciós programok egyik célja a gazdasági megtérülés. Mivel ugyanakkor a promóciós 
programok összetett gazdasági környezetben valósulnak meg, bonyolult felmérni valós gazdasági 
hatásukat. Az intézkedés megvalósítása előtti és utáni adatok egyszerű összevetése nem veszi 
figyelembe az adatokat befolyásoló külső változókat. Ahhoz, hogy a promóciós intézkedés valódi 
hatását leválasszuk az egyéb olyan befolyásoló tényezőkétől, mint a piaci trendek és válságok, a 
megtérülés kiszámításakor alapforgatókönyvből kell kiindulni. Az „alapforgatókönyv” felbecsüli, 
hogyan alakult volna a helyzet, ha a promóciós intézkedésre nem kerül sor. Az intézkedés hatására 
vonatkozó becslésnek az alapforgatókönyv és a ténylegesen mért adatok összehasonlításán kell 
alapulnia. Az értékelés eredményét euróban kell kifejezni.  

Az alapforgatókönyv kidolgozására többféle módszer létezik. Az alábbiakban két célratörő és intuitív 
módszert ismertetünk. Más módszerek is megfelelhetnek a célnak, azonban az alapforgatókönyv 
kidolgozása során használt egyéb módszereket megfelelően meg kell indokolni. 

1) Múltbeli trendek 
Amennyiben az adott terméket jelentős időszakon keresztül stabil piaci trendek jellemezték, 
ezt a trendet a jövőre is előre lehet vetíteni és alapforgatókönyvként alkalmazni. Ez esetben a 
Q alapforgatókönyv az 1. időpont (S1) és 2. időpont (S2) között érvényesülő piaci trend 3. 
időpontra való kivetítése (Q) lehet. Ily módon a 3. időpontban (S3) megfigyelt piaci helyzetet a 
trenddel korrigálva, a Q forgatókönyv S3 helyzetből való kivonásával megkapjuk a program 
hatását. Mint említettük, e módszer használatának előfeltétele a stabil piaci trend megléte, 
erősen ingadozó piacok esetében a módszer nem alkalmazható. 

 
2) Különbségek különbsége 

Számos esetben azonban nincsenek stabil piaci trendek. Egy másik módszer egy 
összehasonlítható terméket használ az alapforgatókönyv felállítására. Az alábbi kép egy ún. 
„különbségek különbsége” (DiD) módszerrel kidolgozott alapforgatókönyvet szemléltet. Egy 
összehasonlítható termék (meg kell indokolni, miért tekinthető a termék 
összehasonlíthatónak) esetében bizonyos piaci trend figyelhető meg (S1 és S2 között). Az 
alapforgatókönyv (Q) úgy alakítható ki, hogy e piaci trendet kivetítjük a népszerűsítendő 
termék promóciós intézkedés előtti helyzetére (P1). Ha az intézkedés megvalósulása után 
tapasztalt helyzetet (P2) összehasonlítjuk az alapforgatókönyvvel, úgy kaphatunk képet az 
intézkedés hatásáról, hogy a piaci trendeket is figyelembe vesszük. 
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Kiemelendő, hogy a fenti két módszer kiegészíti egymást. Ha valamely terméket a múltban a 
népszerűsített/vizsgált termék trendjéhez hasonló trend jellemzett, a különbségek különbsége 
módszerrel vélhetően megalapozott és összehasonlítható alapforgatókönyv dolgozható ki. 

Az intézkedés megtérülése a végrehajtás időszaka alatt tapasztalt értékesítési növekedés (euróban). 
A hosszú távú hatásokat a becslésnél nem lehet figyelembe venni, mert az értékelést az intézkedés 
végének időpontjában kell elkészíteni. 

Az értékeléshez ajánlott az intézkedés befektetésarányos megtérülését (ROI) is figyelembe venni. Ez 
a népszerűsített terméknek az intézkedés időszakában mért értékesítés- illetve exportnövekedése 
(megtérülés) és a befektetés (vagyis az intézkedés teljes költsége) arányaként számítható ki. 

A tájékoztatás hatásfoka 
A tájékoztató intézkedések végső célja egy termék vagy rendszer ismertségének növelése. A 
termékről vagy rendszerről új ismeretekhez jutó emberek számának ismeretéhez felmérést ajánlott 
készíteni, a következő módszerrel: 

Miután a tájékoztató kampányok a legtöbb esetben számos témát és üzenetet felölelnek, az 
információ befogadása egyetlen kérdéssel nem mérhető. A célnak egy kérdéssor kidolgozása felel 
meg. A megkérdezettek akkor tekinthetők úgy, hogy sikeresen tájékozódtak az adott 
üzenetről/témáról, ha a kérdések egy előre meghatározott százalékára helyes választ tudnak adni. A 
következő táblázat szemléltet egy kérdéssort, amely esetében a 2/3-os küszöb tekinthető sikeresnek: 

X SZEMÉLY Elvárt helyes 
válasz Kapott válasz Y SZEMÉLY Elvárt helyes 

válasz Kapott válasz 

1. kérdés Igen Igen 1. kérdés Igen Igen 

2. kérdés Igen Igen 2. kérdés Igen Nem 

3. kérdés Nem Igen 3. kérdés Nem Nem 

Eredmény 2/3 = sikeres Eredmény 1/3 = sikertelen 

X személy sikeresen megválaszolta a kérdéssort, Y személy nem. Az intézkedés végrehajtása előtt és 
után a kérdéssort sikeresen megválaszolók számának abszolút növekedése a tájékoztatás 
hatásfokának mértéke. A kérdéseket úgy kell megszövegezni, hogy a válaszok értékelése egyértelmű 
legyen. A kérdéseknek reprezentatívnak kell lenniük az intézkedés által felölelt témákra és az 
üzenetekre nézve. A felmérésbe bevont alanyoknak a célcsoport(ok) reprezentatív mintáját kell 
alkotniuk. Az intézkedés előtt és után végzett felmérések összehasonlítása kiadja azon személyek 
abszolút számát, akik a kampányból új információkhoz jutottak. 

A hatás méréséhez egyéb módszerek is alkalmazhatók. Ezek alkalmazását ugyanakkor megfelelően 
indokolni kell, és azonos célt kell szolgálniuk. 
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IV. melléklet: A reprezentativitásra vonatkozó információk 

Az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) 7. cikke, 
valamint az (EU) 2015/1829 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: a 
kiegészítő rendelet) 1. cikke értelmében a javaslattevő szervezeteknek az érintett termék 
vonatkozásában vagy az érintett ágazatban reprezentatívnak minősülő szervezeteknek kell 
lenniük. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt arról, milyen lehetséges módokon igazolható egy 

szervezet reprezentativitása. Az idézett cikkek a kiegészítő rendeletben és az 

alaprendeletben találhatók. 

 

A szervezet típusa Reprezentativitási kritériumok 

Egy tagállamban 
vagy az Unióban 
letelepedett szakmai 
vagy szakmaközi 
szervezet 

A szervezet legalább a termelők 50 %-át vagy az érintett termék(ek) vagy 
ágazat forgalmazható termelésének – mennyiséget vagy értéket tekintve – 
legalább 50 %-át képviseli. 
(kiegészítő rendelet, 1. cikk (1) bekezdés a) pont i. alpont) 

A tagállam által elismert szakmaközi szervezet 
(kiegészítő rendelet, 1. cikk (1) bekezdés a) pont ii. alpont) 

Az uniós minőségrendszerek hatálya alá tartozó csoportosulások: a 
csoportosulás az oltalmat élvező elnevezéssel jelölt termék(ek) forgalmazható 
termelésének – mennyiséget vagy értéket tekintve – legalább 50 %-át képviseli 
(kiegészítő rendelet, 1. cikk (1) bekezdés b) pont) 

Termelői 
szervezetek 
(társulásai) 

A szervezetet a tagállam elismeri 
(kiegészítő rendelet, 1. cikk (1) bekezdés c) pont) 

Az agrár-élelmiszer-
ipari ágazatban 
működő szervek 

- céljuk és tevékenységük az, hogy a mezőgazdasági termékekről tájékoztatást 
nyújtsanak és népszerűsítsék azokat; 
- a tagállam egyértelműen meghatározott, közfeladat ellátására vonatkozó 
feladattal bízta meg őket ezen a területen;  
- legalább 2 évvel a pályázati felhívás időpontja előtt jogszerűen letelepedtek 
az adott tagállamban; 
- tagjaik között az érintett termék vagy ágazat képviselői is helyet kapnak. 
(alaprendelet, 7. cikk (1) bekezdés d) pont) 

 
Fejtsék ki, hogyan teljesülnek a szervezetük esetében az érintett tagállam vagy az Unió szintjén a 
reprezentativitási kritériumok. Indokolásuk tartalmazza a következőket: 
- a szervezet típusa és jogállása, például X és Y alkotta konzorcium, a tagállam általi elismerése, az 
ágazat képviselőinek jelenléte stb., 
- részletes adatok a forgalmazható termékekről, az export, a forgalom és az értékesítés volumenéről, 
a termelők számáról stb. 
Indokolásukban hivatkozzanak az abban szereplő információk forrásaira.  
 
Amennyiben a szervezet a fenti kritériumok fényében nem minősül reprezentatívnak, indokolják meg, 
Önök szerint miért tekinthető mégis reprezentatív szakmai szervezetnek. A pályázat elbírálása során a 
fenti küszöbértékeknél alacsonyabb értékek is elfogadhatók, ha a javaslattevő szervezet igazolja – 
ideértve a piac szerkezetére vonatkozó bizonyítékokat –, hogy olyan különleges körülmények állnak 
fenn, amelyek indokolnák, hogy a javaslattevő szervezetet az érintett termék(ek) vagy ágazat 
tekintetében reprezentatívnak tekintsék (eltérés az 50%-os szabályoktól (kiegészítő rendelet, 1. cikk 
(2) bekezdés)). 
 
Amennyiben a pályázatot több javaslattevő szervezet nyújtja be, a fenti információkat egyetlen 
dokumentumban kell egyesíteni. A reprezentativitásra vonatkozó információk terjedelme 
szervezetenként ne haladja meg a 2000 leütést. 
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CHAFEA – űrlap a pénzügyi helyztet elemzéséhez
Nyelv HU

A projektre és a résztvevőre vonatkozó információk

A projekt 
megnevezése

A pályázat száma

A résztvevő neve

Uniós hozzájárulás 
összesen

A résztvevő számára biztosított 
uniós hozzájárulás

Számviteli információk

Elszámolás kezdő 
dátuma

Elszámolás záró 
dátuma

Elszámolási időtartam
Pénzforgalmi 
elszámolás

Új 
gazdálkodó 

Alapítás dátuma

Pénznem € Euro Euróárfolyam 1

SAMPLE
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CHAFEA – űrlap a pénzügyi helyztet elemzéséhez

Az utolsó két számviteli év mérlege

Eszközök Pénznemegységben EUR-ban

1. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke

2. Befektetett eszközök (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1. Immateriális eszközök

2.2. Tárgyi eszközök

2.3. Befektetett Pénzügyi eszközök

3. Forgóeszközök (3.1 + 3.2.1 + 3.2.2 + 3.3 + 3.4)

3.1. Készletek

3.2.1 Éven túli lejáratú követelések

3.2.2 Éven belüli lejáratú követelések

3.3 Bankbetétek és készpénzállomány

3.4 Egyéb forgóeszközök

Eszközök összesen (1 + 2 + 3)

SAMPLE
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CHAFEA – űrlap a pénzügyi helyztet elemzéséhez

Az utolsó két számviteli év mérlege

Kötelezettségek Pénznemegységben EUR-ban

4. Tőke és tartalékok (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)

4.1.Jegyzett tőke

4.2. Tartalékok (tőketartalék, lekötött tartalék, 
értékelési tartalék)

4.3. Eredménytartalék

4.4. Mérleg szerinti eredmény (+/–)

5. Kötelezettségek (5.1.1. + 5.1.2. + 5.2.1. + 
5.2.2.)

5.1.1. Hosszú lejáratú, nem pénzügyi intézmennyel 
szemben fennálló kötelezettségek

5.1.2. Hosszú lejáratú pénzügyi intézmennyel szemben 
fennálló kötelezettségek

5.2.1. Rövid lejáratú, lejáratú, nem pénzügyi 
intézmennyel szemben fennálló kötelezettségek

5.2.2. Rövid lejáratú pénzügyi intézmennyel szemben 
fennálló kötelezettségek

Kötelezettségek összesen (4 + 5)

SAMPLE
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CHAFEA – űrlap a pénzügyi helyztet elemzéséhez

Az utolsó két számviteli év eredménykimutatása

Eredménykimutatás Pénznemegységben EUR-ban

6. Nettó Árbevétel

7. Állományváltozás (+/–) / Aktivált saját teljesítmények

8. Egyéb működési bevételek

9. Anyagjellegű ráfordítások

10. Egyéb működési ráfordítások

11. Személyjellegű ráfordítások

12. Bruttó üzemi / üzleti eredmény (6 + 7 + 8 + 9 
+ 10 + 11)

13. A nem pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó 
értékcsökkenési leírás és értékhelyesbítések

14. Nettó üzemi / üzleti eredmény (12 – 13)

15. A pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó pénzügyi 
bevétel és értékhelyesbítések

16. Kamat ráfordítások

17. Hasonló ráfordítások

18. A szokásos tevékenységekhez kapcsolódó 
eredmény (14 + 15 - 16 - 17)

19. Rendkívüli bevételek és ráfordítások (+/–)

20. Nyereségadók (+/–)

21. A pénzügyi év nettó eredménye (18 + 19 – 20)

Dátum és a résztvevő számviteli vezetőjének vagy hasonló tisztséget betöltő alkalmazottjának aláírása:SAMPLE
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CHAFEA – űrlap a pénzügyi helyztet elemzéséhez
Kizárólag a CHAFEA belső használatára

Elsődleges kritériumok

Saját tőke 1 Saját tőke > 0,2 x Uniós hozzájárulás 
összesen

Saját tőke 0,2 x Uniós hozzájárulás összesen

Saját tőke 2 Saját tőke > 0,2 x A résztvevő számára 
biztosított uniós hozzájárulás

Saját tőke 0,2 x A résztvevő számára biztosított 
uniós hozzájárulás

arány 1 Működő tőke >0,00

        

Másodlagos kritériumok

arány 2 Tőke és tartalékok (a jegyzett tőke nélkül) >0

arány 3 Az adott év eredménye >0

arány 4 Pénzügyi autonómia >0

        

Tájékoztatási célból

arány 5 Bruttó működési eredmény >0

Eszközök összesen = Kötelezettségek összesen
Eszközök összesen Kötelezettségek összesen

        

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.

SAMPLE
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Nyelv HU

Részletes költségvetési táblázat

A pályázat rövidített neve A pályázat 
azonosítója

Fejezet Év
A. Közvetlen 

személyjellegű 
költségek

B. Vállalkozók 
igénybevételének 
közvetlen költsége

C. Egyéb közvetlen 
költségek ÖSSZESEN

1. Projektkoordináció

A pályázó szervezet(ek) személyzeti költsége

Év 1

Év 2

Év 3

A projektkoordinációval kapcsolatos egyéb költségek

Év 1

Év 2

Év 3
ÖSSZESEN

2. Stratégia

A kommunikációs stratégia meghatározása

Év 1

Év 2

Év 3

A kampány vizuális identitásának meghatározása

Év 1

Év 2

Év 3

Piackutatás

Év 1

Év 2

Év 3

Egyéb

Év 1

Év 2

Év 3
ÖSSZESEN

3. Közönségkapcsolatok

Folyamatos PR-tevékenységek (PR-iroda)

Év 1

Év 2

Év 3

Sajtóesemények

Év 1

Év 2

Év 3
ÖSSZESEN

SAMPLE
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Fejezet Év
A. Közvetlen 

személyjellegű 
költségek

B. Vállalkozók 
igénybevételének 
közvetlen költsége

C. Egyéb közvetlen 
költségek ÖSSZESEN

4. Weboldal, közösségi média

Weboldal létrehozása, frissítése, karbantartása

Év 1

Év 2

Év 3

Közösségi média (fiók létrehozása, bejegyzések rendszeres közzététele)

Év 1

Év 2

Év 3

Egyéb (mobilalkalmazások, elektronikus távoktatási platformok, webináriumok stb.)

Év 1

Év 2

Év 3
ÖSSZESEN

5. Reklámozás

Nyomtatott reklámok

Év 1

Év 2

Év 3

TV-reklámok

Év 1

Év 2

Év 3

Rádióreklámok

Év 1

Év 2

Év 3

Internetes reklámok

Év 1

Év 2

Év 3

Szabadtéri reklámok, mozireklámok

Év 1

Év 2

Év 3
ÖSSZESEN

6. Kommunikációs eszközök

Kiadványok, médiakészletek, promóciós áruk

Év 1

Év 2

Év 3

Promóciós videók

Év 1

Év 2

Év 3
ÖSSZESEN

SAMPLE
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Fejezet Év
A. Közvetlen 

személyjellegű 
költségek

B. Vállalkozók 
igénybevételének 
közvetlen költsége

C. Egyéb közvetlen 
költségek ÖSSZESEN

7. Rendezvények

Kereskedelmi vásárokon felállított standok

Év 1

Év 2

Év 3
Szemináriumok, műhelytalálkozók, vállalkozások közötti találkozók, képzések szakmabeliek/szakácsok számára, iskolákban folytatott 
tevékenységek

Év 1

Év 2

Év 3

Éttermi hetek

Év 1

Év 2

Év 3

Rendezvények szponzorálása

Év 1

Év 2

Év 3

Európai tanulmányutak

Év 1

Év 2

Év 3

Egyéb rendezvények

Év 1

Év 2

Év 3
ÖSSZESEN

8. Az értékesítés helyén folytatott promóció

Kóstolónapok

Év 1

Év 2

Év 3

Egyéb: kiskereskedői kiadványokon keresztüli promóció, az értékesítés helyén történő reklámozás, étkezdékben folytatott promóció

Év 1

Év 2

Év 3
ÖSSZESEN

9. Egyéb tevékenységek

OEgyéb tevékenységek

Év 1

Év 2

Év 3

ÖSSZESEN

10. Az eredmények értékelése

Az eredmények értékelése

Év 1

Év 2

Év 3
ÖSSZESEN

SAMPLE

49/53



Fejezet Év
A. Közvetlen 

személyjellegű 
költségek

B. Vállalkozók 
igénybevételének 
közvetlen költsége

C. Egyéb közvetlen 
költségek ÖSSZESEN

A pályázó szervezetek közvetett költségei

A pályázó szervezetek közvetett költségei (a pályázó szervezetek közvetlen személyzeti költségeinek legfeljebb 4%-a)

Év 1

Év 2

Év 3
ÖSSZESEN

A pályázó szervezetek egyéb elszámolható költségei

A pályázó szervezetek egyéb elszámolható költségei (könyvvizsgálói igazolások, előfinanszírozási biztosíték, vissza nem igényelhető 
héa)

Év 1

Év 2

Év 3
ÖSSZESEN

  

AZ ÖSSZES FEJEZET 
ÖSSZESEN Év 1

AZ ÖSSZES FEJEZET 
ÖSSZESEN Év 2

AZ ÖSSZES FEJEZET 
ÖSSZESEN Év 3

MINDÖSSZESEN

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.

SAMPLE
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VII. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás az odaítélési kritériumokról  

Amint a pályázati felhívás is említi, a pályázat B. része a pályázatnak az odaítélési kritériumok 
fényében való értékelésére szolgál. 

Konkrétabban minden pályázatot az alábbi táblázatban összefoglalt kritériumok és alkritériumok 
alapján értékelnek ki, a fő odaítélési kritériumok tekintetében pedig minimumküszöböket állapítanak 
meg. A főbb odaítélési kritériumok értékelésében a következő alkritériumokat kell figyelembe venni:  

 
KRITÉRIUMOK ALKRITÉRIUMOK 

1.   Hozzájárulás az általános  
és konkrét célkitűzésekhez 

Max. pontszám: 20 Minimum: 14 

a) A pályázatban leírt tájékoztató és 
promóciós intézkedések relevanciája 
a vonatkozó tematikus terület 
prioritásai, célkitűzései és elvárt 
eredményei szempontjából 

 A pályázat összhangban van a vonatkozó tematikus terület 
prioritásaival, célkitűzéseivel és elvárt eredményeivel. 

b) A pályázatban leírt tájékoztató és 
promóciós intézkedések relevanciája 
az 1144/2014/EU rendelet 2. 
cikkében felsorolt általános és 
konkrét célkitűzések szempontjából 

 A pályázat célkitűzései kapcsolódnak az 1144/2014/EU 
rendelet 2. cikkének a), b), c) vagy d) pontjában felsorolt egy 
vagy több célkitűzéshez. 

c) A pályázatban leírt tájékoztató és 
promóciós intézkedések relevanciája 
az 1144/2014/EU rendelet 3. 
cikkében felsorolt célok 
szempontjából 

 A pályázatban szereplő üzenetek kiemelnek egy vagy több, 
az 1144/2014/EU rendelet 3. cikkében felsorolt sajátosságot. 

d) A program uniós vonatkozása  A pályázat mind az üzenet tartalma, mind a hatás 
tekintetében rendelkezik uniós vonatkozással. 
o Az üzenet tartalma 

- Fő uniós üzenet, európai mottó 

- Hivatkozások általában Európára, az EU-ra, a KAP-
ra, az uniós jogra, az uniós termékekre vagy az uniós 
termelési normákra 

- A pályázat a mezőgazdasági termelési módszerekre 
és termékekre vonatkozó konkrét témákat ismertet és 
népszerűsít, különös tekintettel az uniós 
minőségrendszerekre (élelmiszer-biztonság, 
nyomonkövethetőség, eredetiség, címkézés, 
táplálkozási és egészségügyi szempontok, állatjólét, 
környezetbarát és fenntartható eljárások, a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 
jellemzői, kiemelt hangsúlyt fektetve a minőségre, az 
ízekre, a sokszínűségre és a hagyományokra). 

o Hatás 

- Hatókör (a megcélzott 
fogyasztók/importőrök/vásárlók száma és/vagy relatív 
részesedése; a belső piacon belül az intézkedés által 
célba vett tagállamok száma)  

- A program előnyös az ugyanezen termékágazatban 
működő többi uniós termelő számára is. 

2.   Technikai minőség  Max. pontszám: 40 Minimum: 24 

a) Az elemzés minősége (a célpiacok 
leírása, az uniós versenytársak előtt 
álló kihívások, a fogyasztók 
tudatossági szintje stb.) 

 Az elemzés meglévő piackutatási adatokon és/vagy import-
/exportadatokon alapul, melyekre a pályázat megfelelően 
hivatkozik. 
 Az elemzés világosan kiemeli, mely kihívásokra kíván 
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választ adni a pályázat (például csökkenő fogyasztási szintek, 
alacsony fogyasztói tudatossági szint a belső piacon, 
harmadik piacokon meglévő importkapacitás). 
 Az elemzés jellemzi a javaslattevő szervezet(ek), a többi 
uniós szolgáltató és harmadik országbeli versenytársaik 
versenyhelyzetét. 
 Az elemzés kitér a forgalmazási láncok struktúrájára és 
működésének módjára. 
 Harmadik országbeli piacok esetén az elemzés utal az 
importfeltételekre, például a vám- és nem vámjellegű 
akadályokra. 

b) A program stratégiájának 
helytállósága, SMART célkitűzések, 
legfőbb üzenetek 

 A pályázat célkitűzései összhangban vannak a 
piacelemzéssel. 
 A pályázat stratégiája a piacelemzésben feltárt kihívásokra 
kíván megoldást találni, és összhangban van a pályázat 
célkitűzéseivel. 
 A stratégia idomul a pályázatban megjelölt valamennyi 
célpiachoz és célcsoporthoz. 
 A pályázat SMART célkitűzéseket követ. 
 A pályázatban tervezett beruházási szint az elvárt 
megtérülés (promóciós programok) és/vagy a 
tudatosságnövelő hatás (tájékoztató programok) alapján 
indokoltnak tekinthető. 
 A fő üzenetek igazodnak a célcsoportokhoz. 

c) A tevékenységek világos és 
részletes leírása 

 A tevékenységek leírása pontos és választ ad az öt 
alapkérdésre: ki, mit, mikor, hol és miért? 
 A tevékenységek és a konkrét eredmények leírása kellően 
részletes ahhoz, hogy azok alapján meg lehessen becsülni a 
tevékenységek költséghatékonyságát. 
 A tevékenységek szerinti bontású költségvetés nem 
tartalmaz hibákat; a tevékenységek szerinti költségvetés 
összhangban van a pályázati űrlap A. részével. 

d) A tevékenységek megválasztása 
megfelel a célkitűzéseknek és 
célcsoportoknak és kiegészíti a 
célpiacon zajló egyéb magán- és 
állami tevékenységeket. 

 Amennyiben a pályázat egyéb magán- vagy állami 
tevékenységekkel párhuzamosan zajlik, kidolgozása során 
ügyeltek a többi tevékenységekkel való szinergiák 
kialakítására. 

e) A tervezett értékelési módszerek 
és mutatók minősége 

 Az értékelésnek tartalmaznia kell egy tanulmányt, amelyben 
egy független külső szervezet értékeli a promóciós és 
tájékoztató intézkedések eredményeit. 

3.   Az irányítás minősége Max. pontszám: 10 Minimum: 6 

a) A tevékenység szervezése és 
irányítási struktúrája 

 A pályázat világosan ismerteti az irányítási struktúrát és a 
munkaerő kompetenciáit. 
 A végrehajtó szervek és a pályázó szervezetek közötti 
feladatmegosztás világosan le van írva. 
 Több pályázó által benyújtott pályázatok esetén a különböző 
partnerek hatáskörei a pályázat végrehajtása során világosan 
meg vannak határozva és megfelelnek azok szakértelmének 
és technikai kapacitásainak. 
 A pályázat meghatározza a különböző partnerek és 
végrehajtó szervek közötti belső koordináció stratégiáját. 
 A pályázat finanszírozásának leírása világos, mind a 
likviditás előteremtése, mind az általános finanszírozás 
tekintetében. Amennyiben a pénzügyi életképességre 
vonatkozó önellenőrzés gyenge életképességi szintet mutatott 
ki, a pályázat kifejti, hogyan teremtik elő a pályázók a 
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szükséges saját forrásokat (pl. a szervezetek tagjainak 
projektspecifikus pénzügyi hozzájárulása).  

b) Minőségellenőrzési 
mechanizmusok és kockázatkezelés 

 A pályázat megfelelő eljárásokat határoz meg a végrehajtó 
szervek és más alvállalkozók munkájának felügyeletére. 
Ennek keretében mind az eredmények minőségét, mind a 
határidők és a pénzügyi keretek betartását ellenőrizni fogják. 
 A pályázat leírja a projekt eredményességét potenciálisan 
veszélyeztető főbb kockázatokat, illetve a kialakítandó 
kockázatenyhítő intézkedéseket. 

4.   Költséghatékonyság Max. pontszám: 30 Minimum: 18 

a) A költségvetés kiegyensúlyozott, a 
tevékenységek hatókörével arányos 
elosztása 

 A költségvetés hatékonyan oszlik meg a különböző 
tevékenységek között. 
 A különböző tevékenységekhez előirányzott költségvetési 
összeg elég magas ahhoz, hogy az ismertetett stratégiának 
és mutatóknak megfelelő, hatékony eredmény valósulhasson 
meg. 

b) A költségbecslések és a megfelelő 
tevékenységek leírása közötti 
következetesség 

 A tevékenységek költségei arányosak a tevékenységek 
leírásával és hatókörével. 
 Az egyes tevékenységek egységárai összevethetők a 
normál piaci árakkal. 

c) A javaslattevő szervezet által 
kivitelezendő tevékenységek 
embernap-igényének reális becslése, 
a projekt koordinálási költségeit is 
ideértve 

 A pályázó által végzendő tevékenységekre vonatkozó 
becsült embernap-szám arányos a szervezet részvételével a 
pályázat végrehajtásában. 

ÖSSZESEN Max. pontszám: 100 Minimum: 62 
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