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1. Bevezetés 

Ezen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson Önnek a sikeres projektpályázat összeállításában és abban, 

hogy megismerje azokat a közigazgatási és pénzügyi szabályokat, amelyek a nemzeti bírák uniós 

versenyjogi képzését biztosító bizottsági programot szabályozzák. 

Az útmutatóban továbbá ismertetni kívánjuk a benyújtás folyamatának részleteit, és segítséget nyújtunk a 

pályázati űrlap, valamint a pályázati felhívásban említett kapcsolódó mellékletek kitöltéséhez. 

Ezért arra kérjük, hogy a pályázata összeállítása előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. 

2. A projekttámogatásokra vonatkozó általános szabályok 

2.1. Ki pályázhat? 

A Bizottság európai hozzáadott érték teremtésére irányuló projekteket támogat (lásd még a pályázati 

felhívás 2.1. pontját). Ezért a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőzően mérlegelje, hogy a nemzeti 

vagy regionális finanszírozási források megfelelőbbek-e a projektje számára az uniós finanszírozásnál. 

Az 1382/2013/EU rendelet 7. cikke szerint: 

 

1. A programhoz az alábbi országokban jogszerűen letelepedett szervek és szervezetek férhetnek hozzá:  

a) a tagállamok;  

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodással összhangban az Európai Szabadkereskedelmi Társulás 

(EFTA) azon országai, amelyek részes felei e megállapodásnak;  

c) a tagjelölt, a potenciális tagjelölt és az Unióhoz csatlakozó országok, az említett országok uniós programokban való 

részvételének a vonatkozó keretmegállapodásokban és társulási tanácsi határozatokban vagy hasonló 

megállapodásokban meghatározott általános alapelveinek és általános feltételeinek megfelelően.  

2. Nyereségorientált szervek és szervezetek kizárólag nonprofit vagy közjogi szervezetekkel közösen férhetnek hozzá a 

programhoz.  

3. A programban az (1) bekezdés b) és c) pontjával összhangban részt vevőktől eltérő, harmadik országokban, és 

különösen az európai szomszédságpolitika alkalmazási körébe tartozó országokban jogszerűen letelepedett szervek és 

szervezetek – saját költségükön – részt vehetnek a program intézkedéseiben, amennyiben ez az említett intézkedések 

céljait szolgálja.  

4. A Bizottság a vonatkozó éves munkaprogramban meghatározott feltételek szerint együttműködhet nemzetközi 

szervezetekkel. A program alkalmazási körébe tartozó területeken tevékenykedő nemzetközi szervezetek a költségvetési 

rendelettel és a vonatkozó éves munkaprogrammal összhangban férhetnek hozzá a programhoz. 

2.2. Pályázó 

A pályázó vagy „projektgazda” létrehozhat egy partnerekből álló csoportot. E partnereket részvételük 

mértékétől függően társkedvezményezettekként vagy társult partnerekként határozzuk meg. 

A pályázó felelős a projekt megtervezéséért és kidolgozásáért, valamint ő nyújtja be a pályázatot. A 

pályázó felel továbbá a projekt általános irányításáért, a feladatok összehangolásáért, a Bizottsággal való 

kapcsolattartásért és a költségvetés irányításáért. A pályázó a Bizottság egyetlen kapcsolattartója, és ő felel 

a Bizottság és a projektben résztvevő partnerek közötti összes kommunikációért. 
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A pályázó koordinátorként, és kiválasztása esetén a támogatási megállapodást aláíró kedvezményezettként 

jár el. Ebben a minőségében a kedvezményezett jogi és pénzügyi felelősséget vállal a projektnek a 

támogatási megállapodás előírásaival összhangban történő végrehajtására. 

Több kedvezményezettel bíró támogatási megállapodások esetén vagy valamennyi kedvezményezettnek 

alá kell írnia a támogatási megállapodást, vagy az egyik kedvezményezettnek kell azt aláírnia a 

társkedvezményezettek nevében; ezt azonban kizárólag azt követően teheti meg, hogy megszerezte a 

társkedvezményezettek valamennyi szükséges meghatalmazását, amelyet „felhatalmazás”-nak nevezünk. 

Minden támogatást a kijelölt kedvezményezett bankszámlájára utalnak, aki köteles továbbítani a 

támogatásokat a projektben résztvevő partnerei részére. 

A pályázó felel továbbá a projekt működési ideje alatt a projekttel kapcsolatos jelentéstételért, és elkészíti a 

Bizottság által előírt, végleges pénzügyi kimutatásokat és jelentéseket, kivéve, ha a pénzügyek irányítását 

egy másik szervezetre ruházza át, amely koordinátorként jár el. 

A pályázók támogathatóságára vonatkozó konkrét feltételek tekintetében olvassa el a pályázati felhívást. 

2.3. Partnerek és más érintett szervezetek 

2.3.1. Társkedvezményezettek 

A társkedvezményezettnek a pályázat benyújtása idején egy finanszírozásra jogosult tagállamban 

jogszerűen bejegyzett jogalanynak kell lennie. 

A társkedvezményezettek olyan szervezetek és intézmények, amelyek a támogatásra pályázóval mint 

koordinátorral együttműködésben segítséget nyújtanak a projekttevékenységek megtervezésében és 

végrehajtásában, valamint megosztják az ezzel kapcsolatos feladatokat és pénzügyi vállalásokat. A pályázó 

és minden társkedvezményezett egy több kedvezményezettel bíró támogatási megállapodásnak lesz részes 

fele, és mindannyian jogi és pénzügyi felelősséget vállalnak a projekt megfelelő és időben történő 

végrehajtására. A társkedvezményezetteknél felmerülő költségek ugyanúgy elszámolhatók támogatható 

költségként (lásd az 5. pontot), mint a pályázónál felmerülő költségek. 

Mindazonáltal mindenkor a pályázó a Bizottság egyetlen kapcsolattartója, és ő felel a Bizottság által előírt 

jelentéstételért. 

A társkedvezményezettek a projektben való részvételük bizonyítása céljából kötelesek 

szándéknyilatkozatot aláírni a pályázat benyújtásakor. Ki kell tölteniük és alá kell írniuk a megfelelő 

formanyomtatványt a pályázati csomagban (partnernyilatkozat formanyomtatványa). A 

társkedvezményezettek ezenfelül írásban felhatalmazást adhatnak a pályázónak arra, hogy a projekt 

kiválasztása esetén támogatási megállapodást kössön a Bizottsággal és átvegye a kifizetett támogatást. 

Másik lehetőségként valamennyi társkedvezményezett aláírhatja a támogatási megállapodást, azonban 

kizárólag egy társkedvezményezett kaphatja át a kifizetéseket a Bizottságtól. 

 

Valamennyi társkedvezményezett egyetemlegesen felel a projekt támogatási megállapodás 

rendelkezéseivel összhangban történő végrehajtásáért. A projekttel kapcsolatos megosztott jogi és pénzügyi 

felelősség azt is jelenti, hogy a szervezeteknek meg kell állapodniuk együttműködésük formájáról. Erre 

általában az adott projektről szóló partnerségi megállapodás formájában kerül sor. A Bizottság nem 

avatkozik bele ebbe a partnerségi megállapodásba, és nem részes fele annak. A Bizottság tiszteletben tartja 

a szervezetek eltérő irányítási stílusát, azonban hangsúlyozza, hogy a megállapodások rendelkezései nem 



Pályázati útmutató – 2014-es pályázati felhívás 
 

- 5 - 

 

 

lehetnek hátrányosan megkülönböztető jellegűek, és meg kell felelniük mind a tagállami jogszabályi 

követelményeknek, mind a projektet szabályozó támogatási megállapodás előírásainak. Megjegyzendő, 

hogy eltérés esetén a támogatási megállapodás rendelkezései elsőbbséget élveznek a partnerség tagjai 

között létrejött más megállapodásokkal szemben. 

 

FIGYELEM: Mivel valamennyi társkedvezményezett jogi és pénzügyi felelősséggel tartozik, a pályázati 

űrlaphoz tartozó egyes mellékleteket is valamennyi társkedvezményezettnek be kell nyújtania. Ezzel 

kapcsolatban részletes információkat a pályázókra vonatkozó ellenőrzőlistában talál. 

2.3.2. Társult partnerek 

Azok a harmadik felek, akik vagy nem felelnek meg a pályázókra vagy társkedvezményezett szervezetre 

vonatkozó feltételeknek, vagy akiknél nem merülnek fel költségek, társult partnerként vehetnek részt a 

projektben. 

Társult partnerek lehetnek például a támogatásra nem jogosult országokból származó olyan szervezetek, 

amelyek projektben való részvétele indokolt, vagy egyszerűen azok a szervezetek, amelyek a projekthez 

közvetlenül kapcsolódó, de pénzügyi vonatkozásoktól mentes tevékenységeket végeznek (például 

kapcsolataikkal, illetve telephelyük díjmentes biztosításával támogatják a pályázót). 

Ha a partnerek projektben való részvétele költséggel jár (például utazási és ellátási költségek), e 

költségeknek a pályázónál vagy a társkedvezményezettnél kell felmerülnie. 

A társult partnerek pénzügyi hozzájárulással támogathatják a projektet, amiről a pályázatban nyilatkozni 

kell.
1
 

A társult partnereknek a pályázat benyújtásakor szándéknyilatkozatot kell aláírniuk. Ha a társult partnerek 

társfinanszírozásban kívánják részesíteni a projektet, a pénzügyi hozzájárulás összegét fel kell tüntetni a 

szándéknyilatkozatban és az előzetes költségvetésben. 

A pályázó és a társkedvezményezettek felelősek a társult partnerek tevékenységéért, mivel részvételük 

része a projektjavaslatnak, majd később a támogatási megállapodás feltételeinek is részét képezi. 

2.4. Milyen jellegű projekteket finanszírozhat a Bizottság? 

A Bizottság a pályázati felhívást követően minden évben jelentős számú projekthez nyújt finanszírozást. A 

nemzeti bírák uniós versenyjogi képzésének programja keretében olyan projekteket finanszíroznak, 

amelyek megfelelnek a célkitűzéseknek és összhangban állnak a pályázati felhívásban meghatározott 

prioritásokkal. Ezért fontos, hogy nagyon figyelmesen olvassa el a pályázati felhívás részleteit, hogy 

megállapíthassa, melyek a Bizottság érdeklődésére számot tartó területek. 

Egy projekthez kizárólag egy támogatási kérelem tartozhat, amelyet a pályázónak kell benyújtania. 

Valamennyi szervezet pályázhat egynél több projekttel is, és ezeket a Bizottság külön értékeli. A 

szervezetek partnerként vagy pályázóként korlátlanul vehetnek részt egynél több, az azonos felhívás 

                                                 
1
 Ez az összeg a projekt végrehajtása során változhat, azonban növekedésének/csökkenésének összege ugyancsak 

befolyásolja a Bizottság által nyújtott teljes hozzájárulás összegét. 
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keretében finanszírozásért benyújtott projektben. 

A pályázat benyújtását megelőzően a pályázónak és a partnerszervezeteknek tájékozódniuk kell az adott 

területen már elvégzett munkáról és a rendelkezésre álló, naprakész ismeretekről, hogy innovatív és 

értékteremtő projektet dolgozhassanak ki. A korábbi intézkedéseket mindössze megismétlő vagy a 

meglévő ismereteket figyelmen kívül hagyó projektek alacsony pontszámot kapnak a bizottsági értékelés 

során. 

Támogatásban részesülhetnek az egyes szervek által az igazságügyi együttműködést előmozdítására 

és/vagy a nemzeti bírák uniós versenyjogi képzésének biztosítására, valamint a nemzeti bírák közti 

igazságügyi együttműködés ösztönzésére hozott intézkedések, így például az alábbiak: 

 az uniós versenyjogról szóló konferenciák, szemináriumok, szimpóziumok és ülések 

szervezése nemzeti bírák számára; 
 az uniós versenyjog terén végzett, rövid és hosszú távú képzés a nemzeti bírák vagy 

igazságügyi alkalmazottak (alap- vagy tovább-) képzési programjainak részeként; 
 a különböző nemzetiségű bírák közötti csereprogramok; 

  az uniós versenyjog nemzeti bírák általi helyes alkalmazásának ösztönzéséért és nyomon 

követéséért felelős igazságügyi hatóságok és más állami vagy magánszervek közötti 

együttműködés, többek között a hálózatok és/vagy adatbázisok létrehozása és/vagy 

kezelése terén. 

ÉRVÉNYES A 2014–2020 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 

FELHÍVÁSOKRA 

 

3. A bizottsági finanszírozás pénzügyi vonatkozásai 

3.1. A támogatásokra vonatkozó pénzügyi szabályok 

A projekttámogatás a társfinanszírozás elvén alapul. A program keretében nyújtott támogatások nem 

fedezhetik a projekt teljes költségét. 

Az EU pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 80 %-át 
(lásd az 5. pontot). 
 

Ennélfogva az összes elszámolható költség legalább 20 %-át a pályázónak és/vagy a 

társkedvezményezetteknek, illetve a társult partnereknek kell fedezniük. E hozzájárulás nem 

származhat az EU költségvetéséből. 

A társfinanszírozás összegét fel kell tüntetni a támogatási pályázat űrlapján és valamennyi kapcsolódó 

mellékletben (költségvetési űrlap, szándéknyilatkozat(ok) stb.). A pályázó által biztosítandó forrásoknak a 

pályázó bankszámláján rendelkezésre állniuk, és a társkedvezményezettek/társult partnerek által ígért 

források biztosítását a bizottsági támogatás odaítélésétől kell függővé tenni. További feltételek esetén a 

hozzájárulás biztosíték nélkülinek minősül. Az állami hatóságoktól származó társfinanszírozás tekintetében 

azonban a vonatkozó tagállami rendeleteknek való megfelelés kiegészítő feltétele megengedett. 

A természetben nyújtott hozzájárulások feltüntethetők a költségvetési űrlap meghatározott részében, 

azonban támogatható költségként nem vehetők figyelembe, és társfinanszírozásként nem fogadhatók el, 
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kivéve, ha az 1382/2013/EU rendelet (7) preambulumbekezdésében szereplő kategóriába tartoznak. E 

preambulumbekezdés kimondja, hogy „[a]z Uniónak meg kell könnyítenie az uniós jog végrehajtásával 

kapcsolatos képzési tevékenységeket azáltal, hogy az ebben részt vevő bírák, ügyészek és igazságügyi 

alkalmazottak számára a tagállami hatóságok részéről fizetendő illetményeket a 966/2012/EU, Euratom 

európai parlamenti és tanácsi rendelettel (1) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) összhangban 

elszámolható költségnek tekinti vagy természetben társfinanszírozza.”
2
 

Ha a Bizottság által odaítélt összeg alacsonyabb a pályázó által igényelt összegnél, a pályázó felelőssége a 

szükséges hiányzó összeg előteremtése vagy a projekt teljes költségének csökkentése. 

A bizottsági támogatásokat kizárólag nem kereskedelmi célokra ítélik oda, és a projektek szigorúan nem 

termelhetnek nyereséget. Az esetleges nyereség összegét levonják az Európai Unió Bizottsága által 

kifizetett összegből. A legfeljebb 60 000 EUR összegű támogatások azonban mentesülnek a 

nyereségtermelésre vonatkozó tilalom alól. 

A pályázati csomagnak olyan, euróban feltüntetett költségvetési irányszámokat kell tartalmaznia, amelyek 

szerint a bevételek és a kiadások egyensúlyban vannak. 

 

A költségvetésben feltüntetett költségek nem tartalmazzák a héát, kivéve akkor, ha a költségeket viselő 

szervezet nem tudja visszaigényelni az áruk és szolgáltatások projekthez kapcsolódóan elszámolandó 

költségei után fizetett héát. Az állami szervek által fizetett héa akkor támogatható, ha a tevékenység nem 

tartozik az állami szerv rendes tevékenységi körébe.  

 

Főszabály szerint a kiválasztott projektek végrehajtása akkor kezdődik, ha mindkét fél aláírta a támogatási 

megállapodást. Kizárólag a projekt kezdetének napjától felmerülő kiadások számolhatók el támogatásként. 

Az ezen időpont előtt felmerült költségek nem számolhatók el. 

A Bizottság nem téríthet meg olyan költséget, amelyek támogatásra nem jogosult országokban merültek fel. 

Kérjük, hogy a támogatásra jogosult országok jegyzékét tekintse meg a pályázati felhívásban. 

 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos részletes szabályok tekintetében olvassa el ezen útmutató 

5. pontját. 

 

3.2. Kifizetési eljárások 

Főszabály szerint a Bizottság a támogatást két részletben nyújtja, az alábbiak szerint: 

- az odaítélt támogatási összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő előfinanszírozás nyújtható. Ennek 

kifizetésére az előfinanszírozás kifizetése iránti kérelem kézhezvételétől számított harminc naptári 

napon belül, azt követően kerülhet sor, hogy mindkét fél aláírta a támogatási megállapodást.
3
 

Amennyiben a határidő lejártáig nem történik meg a kifizetés, a pályázó kamatfizetésre jogosult, 

amelyet a program automatikusan külön kifizetésként számít ki és generál. 

- az egyenlegkifizetés, vagyis a támogatás fennmaradó összegének kifizetése, amelyre a végleges 

                                                 
2 Kizárólag a 2014-től közzétett felhívások esetében érvényes. 
3 Az előfinanszírozás kifizetése iránti kérelmet postai úton küldött, keltezett és aláírással ellátott levél formájában kell 

benyújtani, amelyben feltüntetik a támogatási megállapodás számát és a HT. számot, valamint egyértelműen igénylik az 

előfinanszírozást, euróban megadva a teljes kérelmezett összeget. 
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jelentés
4
 és az egyenlegkifizetés iránti kérelem

5
 Bizottság általi kézhezvételét és jóváhagyását 

követően kerül sor. 

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy egyedi kockázatértékelés alapján a Bizottság megteheti az alábbiakat: 

- az előfinanszírozás százalékos arányának csökkentése, 
- időközi kifizetés bevezetése, vagy 

- az egyenlegkifizetés teljesítéséig az előfinanszírozás összegét fedező további pénzügyi garanciák 

kérése a pályázótól. 

Adott esetben ezekről a további feltételekről a támogatás odaítéléséről szóló értesítéssel együtt 

tájékoztatják a pályázót, valamint belefoglalják azokat a támogatási megállapodásba is. 

A támogatás végső összege egyetlen esetben sem haladhatja meg a támogatási megállapodásban feltüntetett 

maximális összeget. 

A támogatás fennmaradó részének kifizetésekor a végső összeg arányban lesz a projekt elszámolható 

összköltségével, és ez arányosan csökkentésre kerül, amennyiben az elszámolható összköltség 

alacsonyabbnak bizonyul a becsült összköltségnél. 

A Bizottság továbbá csökkentheti a támogatás végső összegét annak biztosítása érdekében, hogy a projekt 

teljes bevétele ne haladja meg a projektköltségek teljes összegét. 

Az egyenlegkifizetés esedékes összegét a hiánytalan végleges jelentés és az egyenlegkifizetés iránti 

kérelem kézhezvételétől számított hatvan naptári napon belül fizeti ki a Bizottság. Amennyiben a 

határidő lejártáig nem történik meg a kifizetés, a pályázók kamatfizetésre jogosultak. Ez kizárólag az 

érvényes, hiánytalan kifizetési kérelmekre vonatkozik. 
 
4. Hogyan kell összeállítani a pályázatot? 
 

4.1. A benyújtás módja és nyelve 

A pályázatokat a szabványos pályázati űrlapon kell benyújtani, és csatolni kell az űrlap F. részében 

felsorolt mellékleteket. 

A pályázati csomagban található mellékletek fedőlapjainak felhasználásával valamennyi kísérő 

dokumentumot egyértelműen sorrendbe kell állítani és meg kell számozni. 

Az űrlapok letölthetők a következő weboldalról: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

A pályázatokat írásban és postai úton kell benyújtani. A más formában benyújtott pályázatokat a 

Bizottság nem fogadja el. Az e-mailben vagy faxon beküldött pályázatokat vagy mellékleteket a 

Bizottság nem fogadja el.  

                                                 
4 A végleges jelentés akkor teljes, ha a támogatási megállapodás mellékleteiben foglalt valamennyi előírt követelménynek 

megfelel. 
5 Az egyenlegkifizetési kérelmet postai úton küldött, keltezett és aláírással ellátott levél formájában kell benyújtani, amelyben 

feltüntetik a támogatási megállapodás számát és a HT. számot, valamint egyértelműen igénylik az egyenlegkifizetést, euróban 

megadva a teljes kérelmezett összeget. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
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A pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket e-mailben lehet eljuttatni a COMP-TRAINING-

JUDGES@ec.europa.eu címre. 

A hiánytalan (az „Ellenőrzőlista pályázók számára” című mellékletben meghatározott valamennyi 

dokumentumot tartalmazó), aláírással és keltezéssel ellátott pályázatokat két példányban (egy aláírt 

papíralapú példány és egy elektronikus formátumú — pendrive-on vagy CD-n beküldött másodpéldány) 

kell megküldeni postai úton, futárszolgálat útján vagy személyes kézbesítéssel (az időpontot a 

postabélyegző vagy a futárszolgálat átvételi elismervénye igazolja). Az e-mailben vagy fax útján küldött 

pályázatok és mellékletek nem fogadhatók el. 

A pályázatot a pályázó nevében jogi kötelezettségek vállalására jogosult személynek kell aláírnia. 

A pályázat és annak valamennyi melléklete az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvén, de lehetőség 

szerint angolul nyújtható be. Ha a pályázatot nem angol nyelven nyújtják be, csatolni kell egy angol 

nyelvű összefoglalót (a pályázati űrlap B.2. része). 

4.2. A pályázati csomag 
A pályázati csomag a pályázati űrlapot (A–F.) és annak mellékleteit (1–14.) tartalmazza. 

4.3. Pályázati űrlap 
A pályázati űrlap egy Microsoft Word dokumentum (.doc), amelyben fel kell tüntetni a pályázóra, a 

projektre és adott esetben a partnerre vagy partnerekre vonatkozó legfontosabb információkat. 

A pályázati űrlap tetején a projekt címe és az Európai Bizottság átvételi elismervénye számára hagyott 

hely található. 

Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig a pályázati űrlapot és a mellékleteket. 

4.3.1. A pályázó – A. rész 

Kérjük, adja meg a pályázó adatait (lásd a 2.2. pontot). 

A projekttel kapcsolatos összes kommunikáció/levelezés címzettje az a személy, akit „kapcsolattartóként” 

tüntetnek fel, és az itt megadott kapcsolattartói adatok szerepelnek majd a támogatási megállapodásban is. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság nagyra értékelné, ha a hatékonyság érdekében a Bizottság és a 

kapcsolattartó személy közötti összes kommunikációt angol nyelven folytathatnák. A kapcsolattartó címe 

eltérhet a pályázó hivatalos címétől. 

Kérjük, adja meg a szervezet aláírásra jogosult képviselőjének nevét és tisztségét, és a formanyomtatványt 

írja alá, keltezze és lássa el bélyegzőjével. Ezt a személyt fel kell hatalmazni arra, hogy a pályázó nevében 

pénzügyi és jogi kötelezettségeket vállaljon. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság előírhatja e 

felhatalmazás másolatának benyújtását. 

Ha támogatást ítélnek meg a pályázatra, a Bizottság ellenkező értesítés hiányában az ebben a pontban 

megnevezett személynek készíti elő aláírásra a támogatási megállapodást. 

Kérjük, adja meg a koordináló szervezet adatait, amennyiben a pályázó átruházza a projekt pénzügyi 

mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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irányítását egy másik szervezetre (lásd a 2.2. pontot). 

4.3.2. Projektterv — B. rész 

4.3.2.1. Általános adatok — B.1. rész 

Ez a rész a projekt részeként végrehajtandó tevékenységek fő leírását foglalja magában. Ez a dokumentum 

biztosítja a Bizottság számára az olyan, projekttel kapcsolatos részletes adatokat, mint például a projekt 

címe, a javasolt tevékenységek, célkitűzések, prioritások, a partnerek száma, időtartam stb., és pályázata 

értékelésének elsődleges alapjául szolgál. 

Kérjük, hogy adjon projektjének olyan jellegzetes címet, amely tükrözi a javasolt tevékenységeket. Kérjük, 

hogy a projekt címében ne tüntesse fel annak a programnak a nevét, amely a támogatást biztosítja. 

A projekt teljes címét fel kell tüntetni a „Cím” mezőben. A cím rövidített változata a „Rövidítés/rövid 

cím” mezőben adható meg. 

Válaszaiban törekedjen a lehető legrészletesebb és legpontosabb információk megadására, valamint kerülje 

a lényegtelen adatok – például a korábbi projektekkel, szervezete általános tevékenységeivel kapcsolatos 

információk és a pályázatához közvetlenül nem kapcsolódó egyéb adatok – megadását. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a partnerek, résztvevők és előadók számát és nemzetiségét (szükség esetén 

becsült adatok megadásával) egyértelműen fel kell tüntetni ebben a részben. Ezek a számok szolgálnak 

referenciaértékként a folyamat valamennyi következő lépéséhez, ideértve pályázata támogathatóságának 

ellenőrzését, a pályázat szakértői értékelését és adott esetben egy végső értékelést, amely azt vizsgálja, 

hogy a projekt megvalósította-e kitűzött céljait. 

A projektek időtartama nem haladhatja meg a 2 évet (24 hónapot). Projektje tervezésekor ezt szem előtt 

kell tartania, és a fentieknek megfelelően kell terveznie tevékenységeit. 

Kérjük, tüntesse fel javasolt projektje kezdetének tervezett időpontját. A tervezés tekintetében vegye 

figyelembe, hogy a pályázatok értékelése a benyújtási határidőt követően hozzávetőleg három hónapot vesz 

igénybe. A támogatási megállapodást rendszerint 6–9 hónappal a pályázati felhívás határidejét követően 

írják alá, ezért kérjük, ezt tartsa szem előtt tevékenységeinek tervezése során. 

FONTOS: ha olyan pályázatot nyújt be, amelynek végrehajtása a benyújtási határidő előtt elkezdődött – 

vagy már be is fejeződött –, pályázatát a Bizottság elutasítja, mivel visszamenőleg nem nyújtható uniós 

támogatás. 

Az ebben a részben feltüntetett összegeknek meg kell egyezniük az előzetes költségvetésben – a pályázati 

űrlap 3. melléklete – szereplő összegekkel, ezért azt javasoljuk, hogy ezeket a mezőket csak a költségvetési 

irányszámok véglegesítését követően töltse ki. 

4.3.2.2. Összefoglalás — B.2. rész 

Az összefoglalásban egyértelműen ismertetni kell az olvasó számára a pályázat célkitűzéseit (ki, mit, hol, 

mikor, hogyan és miért tesz) és azt, hogyan teljesíti az azon pályázati felhívásban foglalt célokat, amelynek 

keretében a pályázatot benyújtották. Be kell mutatni az e célok megvalósítását szolgáló tartalmakat és 

elvégzendő tevékenységeket, valamint a pályázónak szemléltetnie kell, hogy projektje miért innovatív, és a 
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hogyan használja majd fel a meglévő ismereteket, illetve teremt hozzáadott értéket európai szinten. 

Ne feledje, hogy a projektjét értékelő szakértők nem ismerik a pályázó kilétét, korábbi tevékenységét és a 

pályázó országának sajátos helyzetét a bírák képzési szükségletei tekintetében. Törekedjen egyértelműségre 

és teljességre, és emelje ki pályázata sajátosságait. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyéb kulcsfontosságú tényezőket – ideértve a várható eredményeket, a 

marketingstratégiákat stb. – a C. részben kell megadni, ezért kérjük, törekedjen arra, hogy ezeket ne 

ismételje itt. A C. résszel együtt ez a rész projektje „névjegykártyája”, amelyet a projektnek odaítélt 

támogatás esetében közzététel/terjesztés céljára felhasználnak. 

Az projekt összefoglalásának hossza legfeljebb egy oldal lehet, és angol nyelven kell elkészíteni. 

Kérjük, csatolja azokat az önéletrajzokat (9. melléklet), amelyeket a működési és szakmai kapacitással 

kapcsolatos projektkiválasztási kritériumok teljesítésének értékeléséhez majd felhasználnak. Fő 

munkatársainak naprakész önéletrajzát csatolnia kell a pályázathoz, ideértve a projekt 

koordinátorát/irányítóját, a pénzgazdálkodásért felelős személyt és a fő szakértőket. 

A Bizottság határozottan javasolja, hogy ezeket az Europass önéletrajzsablon szerint készítsék el; a 

szervezetek azonban bármilyen formában benyújthatják az önéletrajzokat. Az önéletrajzoknak kellően 

részletesnek kell lenniük ahhoz, hogy a Biztosság számára lehetővé tegyék annak értékelését, hogy az adott 

személy rendelkezik-e a javasolt beosztásnak megfelelő képesítéssel, és kellő tapasztalatot szerzett-e az 

adott témában/feladatkörben. 

 

Az Europass önéletrajzsablon letölthető a következő weboldalról: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp 

4.3.2.3. Az ehhez a pályázathoz közvetlenül kapcsolódó egyéb projektek – B.3. rész 

Kérjük, soroljon fel minden, a pályázó/a társkedvezményezettek/a társult partnerszervezetek által az 

elmúlt 3 évben elnyert uniós támogatást (működési és projekttámogatásokat egyaránt) és pályázatokat. 

Kérjük, tüntesse fel az Ön szervezetének ezekben a projektben betöltött szerepét (pályázó vagy 

partnerszervezet). 

Ön köteles haladéktalanul tájékoztatni a Versenyügyi Főigazgatóságot a más uniós intézményekhez vagy 

ügynökségekhez a pályázat benyújtását követően benyújtott bármely további pályázatról és/vagy a más 

uniós intézmények vagy ügynökségek által a pályázat benyújtását követően jóváhagyott bármely 

támogatásról. 

4.3.3. A projekt indokolása, hatása és eredményei – C. rész 

4.3.3.1. A pályázat indokolása — C.1. rész 

Ebben a pontban le kell írnia a projekttel kapcsolatos követelményeket, a projekt célját és várható hatását, 

valamint azt, hogy miért fontos, hogy a Bizottság az Ön pályázatát válassza. 

Kérjük, ismertesse marketingstratégiáját is (például: Hogyan fogja megnyerni a résztvevőket? Rendelkezik-

e stratégiai módszertannal? Rendelkezik-e kapcsolódó levelezési listákkal?). 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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4.3.3.2. Eredmények és hatások — C.2. rész 

Kérjük, ismertesse részletesen a projekt várható eredményeit, a létrejött termékeket és szolgáltatásokat, 

valamint az ezekre vonatkozó terjesztési stratégiát. Az eredmények elérésére irányuló stratégiáját itt fel kell 

tüntetnie, illetve feltüntetheti az E. részben is (lásd a 4.3.5. pontot). Ne feledje, hogy az értékelők ezt a részt 

a „terjesztés és fenntarthatóság” odaítélési szempontjának értékelése céljából fogják használni. Törekedjen 

egyértelműségre és teljességre az elérni kívánt eredményt és annak tartós hatását illetően. 

4.3.4. Partnerek — D. rész 

4.3.4.1. A partnerek áttekintése — D.1. rész 

A pályázati űrlapnak ebben a részében alapvető információkat kell megadnia a projektben részt vevő 

valamennyi partnerről (ideértve a pályázó szervezetet és a társkedvezményezetteket). A partnerek jegyzékét 

fel kell tüntetni a pénzügyi terv és a részletes előzetes költségvetés űrlapján is(lásd a pályázati csomag 

3. mellékletét). 

4.3.4.1. A partnerség jellemzői — D.2. rész 

Kérjük, adjon meg további információkat a partnerszervezetekről és a projektben betöltött szerepükről 

(melyek ezek a szervezetek és mi a feladatuk). Kérjük, a szervezetek felsorolásakor kövesse a 

D.1. táblázatban szereplő sorrendet. 

4.3.5. A projekt szervezése és irányítása — E. rész 

4.3.5.1. Munkaterv és a végrehajtás ütemezése — E.1. rész 

A pályázati űrlapnak ebben a részében ismertetheti a projekt olyan szempontjait, amelyekre a B. részben 

kifejezetten nem térhetett ki, de amelyek mindazonáltal fontosak a projekttevékenységek vagy 

munkafolyamatok sikeres végrehajtásához. Lépésekre bontva kell kifejtenie munkatervét. 

A pályázónak meg kell adnia a projekt teljes időtartamát, a munkatársak szükséges és várható számát és a 

munkamódszereket
6
. Végül ki kell fejtenie az eredmények terjesztésére kidolgozott stratégiáját és a projekt 

minőségének biztosítására vonatkozó tervét. 

Az utolsó rész lehetővé teszi a Bizottság értékelői számára annak megítélését, hogy az eredmények (vagy 

azok hatása) milyen valószínűséggel maradnak fenn a szerződés megszűnését követően. 

Kérjük, ne ismertesse újra a projektet, és törekedjen a konkrét kérdések tömör megválaszolására. 

4.3.6. Mellékletek — F. rész 

Valamennyi szükséges melléklet felsorolása a pályázati űrlap F. részében található. Ön köteles kitölteni 

ezeket a dokumentumokat és eredeti formátumukban (Excel és Word dokumentumok), elektronikus 

formában csatolni azokat a pályázati űrlaphoz, továbbá egy nyomtatott példányban, amennyiben egy aláírt 

eredeti példány szükséges. 

                                                 
6 Teljes/részmunkaidő, táv- vagy helyszíni munka, ülések/szakmai műhelyek stb. 
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1. MELLÉKLET: Ellenőrzőlista pályázók számára 

Az ellenőrzőlista segítséget nyújt pályázata hiánytalan összeállításához. Pályázata véglegesítését követően a 

hiánytalanság ellenőrzése érdekében kitöltheti és aláírhatja ezt a listát. 

2. MELLÉKLET: A hiánytalan pályázat elektronikus példánya  

A benyújtás véglegesítéséhez csatolnia kell a pályázati űrlap egy elektronikus példányát a hiánytalanul 

kitöltött mellékletekkel együtt. Az elektronikus példánynak egyeznie kell az eredetivel (vagyis azokat az 

eredeti, dokumentumokat, amelyeket bélyegzővel, keltezéssel és aláírással kell ellátni az elektronikus 

változatnak is ilyen állapotban kell tartalmaznia). Az elektronikus változat hiánytalanságának biztosítása 

érdekében fokozottan ajánljuk, hogy azt csak akkor készítse el, amikor a benyújtásra kész, hiánytalan 

pályázati űrlap valamennyi mellékletével együtt a rendelkezésére áll. 

 

3. MELLÉKLET: Pénzügyi terv és részletes előzetes költségvetés 

 
A pályázati űrlapnak ebben a részében a projektre vonatkozó költségvetési irányszámokat kell feltüntetnie 
költség- és bevételi kategóriák szerint. 

Az itt feltüntetett, teljes becsült költségvetésnek meg kell egyeznie a pályázati űrlap B.1. részében 

(projektterv) feltüntetett költségvetéssel. 

Valamennyi összeget euróban kell feltüntetni, és legfeljebb két tizedes jegyig kell megadni. 

A pénzügyi tervben és részletes előzetes költségvetésben olyan konkrét és egyértelmű pénzügyi 

információkat kell feltüntetni, amelyek elősegítik pályázata értékelését. Ezt a pályázati űrlappal és a többi 

melléklettel együtt értékelik, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy az űrlapok közötti ellentmondások – akár a 

tevékenység tervezése (például az ülések száma vagy helyszíne stb.) vagy az egyes tevékenységek 

ismertetéséhez használt kifejezések tekintetében – kedvezőtlen elbírálásban részesülnek. 

A pénzügyi terv és részletes előzetes költségvetés egy Excel dokumentum, amelyet a projekt teljes 

időtartama alatt felhasználnak (ideértve a pályázatok benyújtási, értékelési és kiválasztási szakaszát, illetve 

végleges jelentését). Kérjük, hogy a javítás egyszerűsítése érdekében pályázata elektronikus példányához 

Excel formátumú (ne szkennelt ) változatot csatoljon. 

 
A táblázatban szerepelnie kell a projekt végrehajtásához szükséges valamennyi részletes költségnek. 

Tartalmaznia kell továbbá a projekt valamennyi bevételi forrását (pénzeszközök), mind a támogatás 

kedvezményezettjei (a pályázó és az esetleges társkedvezményezettek) által biztosított összegeket, mind 

pedig a bármely más harmadik fél (a társfinanszírozók vagy társult partnerek) által nyújtott támogatásokat. 

 
A pénzügyi terv és részletes előzetes költségvetés 15 munkalapból áll: 

- pénzügyi terv (az előzetes költségvetés összefoglalása); 

- A.a) rész – személyzet kategóriák szerint; 

- A.b) rész – a műveletben részt vevő személyzet utazási és szállásköltségei; 

- A.c) rész – az előadók utazási és szállásköltségei; a résztvevők utazási és szállásköltségei; 

- A.d) rész – a műveletben érintett személyzet, valamint a résztvevők, az előadók és a tolmácsok 
étkezésének és frissítőinek költségei; 
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- A.e) rész – a tolmácsok díjai; 

- A.f) rész – a berendezések, a földterület és az ingatlan vagyontárgyak költségei; 

- A.g) rész – fogyóeszközökkel és beszerzésekkel kapcsolatos költségek; 

- A.h) rész – kiadványokkal és jelentésekkel kapcsolatos költségek; 

- A.i) rész – egyéb közvetlen költségek; 

- A.j) rész – a művelethez kapcsolódóan elszámolt általános költségek 

- természetbeni juttatások 

- bevételeket feltüntető táblázat (egyéb hozzájárulások) 

- aláírás 

- személyzeti kategória 

Az előzetes költségvetés kizárólag akkor értékelhető, ha: 

- a szabványos sablont használják; 

- a táblázatok kitöltése során euróban, részletes bontásban tüntetik fel a projekt becsült kiadásait. 
 

4. MELLÉKLET: Pénzügyi azonosító lap 

 
Kérjük, hogy adja meg a projekt kiválasztása esetén alkalmazandó bankszámla részletes adatait, és töltsön 
ki minden vonatkozó mezőt: 

 

- a projektet koordináló kedvezményezett bejegyzett neve (ennek az információnak meg kell egyeznie a 

pályázati űrlap A. részében feltüntetett információval); 

- a projektet koordináló pályázó szervezet bejegyzett címe; 

- több kedvezményezettel bíró támogatási megállapodás esetén a kifizetések átvételére kijelölt 

kedvezményezett vagy társkedvezményezett (általában a pályázó) banki adatai; 

- a bank bélyegzője és keltezése VAGY az IBAN-kódot, a BIC-kódot és a bank nevét egyértelműen 

feltüntető bankszámlakivonat. 

 

  5. MELLÉKLET: Jogi személyiséget igazoló űrlap 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az információkat mind a pályázó, mind pedig az esetleges 

társkedvezményezettek esetében meg kell adni, külön-külön űrlapot használva. A társult partnerek esetében 

azonban ez nem szükséges. Az űrlapnak a következőket kell tartalmaznia: 

- a kedvezményezett (ennek az információnak meg kell egyeznie a pályázati űrlap A. részében feltüntetett 

információval) vagy társkedvezményezett bejegyzett neve; 

- a kedvezményezett/társkedvezményezett bejegyzett címe. 

 

6. MELLÉKLET: A pályázó nyilatkozata (kizárási szempontokról és érdekütközés 

nemlétéről) 

 

A pályázók csak akkor kötelesek a kizárási szempontokkal kapcsolatos nyilatkozatot aláírni, ha az igényelt 

támogatás értéke legalább 60 000 EUR. A nyilatkozatban igazolni kell, hogy a pályázók stabil és kellő 
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mennyiségű finanszírozási forrással rendelkeznek tevékenységüknek a projekt teljes időtartama alatt 

történő fenntartásához és részt vesznek a projekt finanszírozásában. 

 

7. MELLÉKLET: A jogállással kapcsolatos bizonyíték 

 

Az alább felsorolt dokumentumokat csak a kedvezményezettnek és a társkedvezményezettnek kell 

benyújtania, a társult partnerek nem kötelesek ezt megtenni. A Bizottság kizárólag a hivatalos 

dokumentumok másolatát fogadja el. Ez a kedvezményezettnek a Bizottság könyvviteli rendszerében való 

nyilvántartásba vételéhez szükséges, azonban a pályázó támogathatóságának ellenőrzése során is 

felhasználják. 
 

Nem kell benyújtani a 7. mellékletet, ha a pályázó kormányzati szerv (például minisztérium, helyi, 

regionális, tagállami vagy szövetségi szintű kormányhatóság, önkormányzat vagy más állami szerv) vagy 

egyetem. Az alább felsorolt szervezeteknek azonban fel kell készülniük arra, hogy kérés esetén a 

vonatkozó dokumentumokat benyújtsák a Bizottságnak. 

 

A pályázó szervezet jogállásától függően a szükséges dokumentumok a következők: 

 

Magánszervezetek számára: 

1. a szervezet alapító okirata vagy alapszabálya; 

2. a szervezet bejegyzésének bizonyítéka: bármely olyan hivatalos dokumentum (például a 

Hivatalos Lap, az országos cégjegyzék stb.) másolata, amely igazolja a szervezet hivatalos nevét 

és székhelyének (központi irodájának) címét, valamint a tagállami hatóságok által kiadott 

nyilvántartási számot; 

3. adott esetben, és amennyiben a héa-azonosító szám nem szerepel a fent felsorolt hivatalos 

dokumentumokon, a héa célú nyilvántartásba vételi okmány másolata. 

 

Állami szervezetek számára: 

  1. a szervezet létrehozását tanúsító állásfoglalás, törvény, rendelet vagy határozat, illetve más 

hivatalos dokumentum másolata; 

  2. adott esetben a szervezet alapszabálya; 

  3. ha a szervezet rendelkezik héa-azonosító számmal, a héa célú nyilvántartásba vételi okmány 

másolata. 

 

8. MELLÉKLET: A pénzügyi kapacitás értékelése 
 

Ha az igényelt támogatás teljes összege kevesebb mint 60 000 EUR, a pályázónak mindössze egy 

nyilatkozatot kell tennie arról, hogy rendelkezik a projekt végrehajtásához szükséges pénzügyi 

kapacitással. 

 

Ha az igényelt támogatás teljes összege eléri vagy meghaladja a 60 000 EUR-t, a pályázó köteles 

az utolsó lezárt évre vonatkozó olyan, hivatalos éves pénzügyi kimutatást (mérleget és/vagy 

eredménykimutatást) benyújtani, amely igazolja a pályázó pénzügyi kapacitását. Új szervezetek 

esetében ezeket a dokumentumokat helyettesítheti az üzleti terv. 

 

Nem kell benyújtani a 8. mellékletet, ha a pályázó kormányzati szerv (például minisztérium, 

helyi, regionális, tagállami vagy szövetségi szintű kormányhatóság, önkormányzat vagy más 

állami szerv) vagy állami egyetem. 
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9. MELLÉKLET: A működési kapacitás értékelése 

 

Kérjük, ismertesse korábban teljesített projektjeit. Ha a pályázati űrlap B.3. részében már 

felsorolta azokat, itt feltüntetheti az igazoló dokumentumokat és más kiegészítő információkat. 

 

Ha az igényelt támogatás teljes összege kevesebb mint 60 000 EUR, Önnek mindössze egy 

nyilatkozatot kell tennie arról, hogy rendelkezik a projekt végrehajtásához szükséges működési 

kapacitással. 

 

10. MELLÉKLET: Alkalmazotti bértábla 
 

Az alkalmazotti bértábla például illetményelszámolások formájában biztosítható. 

A személyzet tagjainak napi illetménye nem haladhatja meg a személyzeti kiadások maximális 

elszámolható napi összegét. 

 

 11. MELLÉKLET: A partnerek szándéknyilatkozatai 

 

Adott esetben kérjük, hogy csatolja a partnerszervezetek projektbeli részvételt tanúsító 

szándéknyilatkozatait. Ha partnerszervezete társkedvezményezett (2.3.1.) és esetében (az Ön 

költségvetésében feltüntetett) költségek merülnek fel, kérjük, hogy a 6. és 7. melléklet másolatát is 

csatolja. 

 

12. MELLÉKLET: A pályázó kifejezett kötelezettségvállalása a finanszírozás 

biztosításáért 
 

Adott esetben kérjük egyértelmű kötelezettségvállalását a finanszírozás biztosításáért más felek 

fizetésképtelensége esetén. Ez a dokumentum nyilatkozat formájában is elkészíthető. 

 

13. MELLÉKLET: Héa-igazolás 

 

Kérjük, nyújtsa be héa-számát, vagy adott esetben a mentességet igazoló dokumentumot. 2014-től ezt a 

dokumentumot kizárólag az 5. mellékletben található dokumentumok igazolásaként kell benyújtani. 

 

 

 
5. A költségek elszámolhatósága – a Bizottság által elfogadott költségek 
típusai 
 
A költségek akkor elszámolhatóak, ha azok a támogatás kedvezményezettjének ténylegesen felmerült 

költségek, és amennyiben megfelelnek az alábbi kritériumoknak: 

 a projekt vagy a munkaprogram időtartama alatt merültek fel, a végleges jelentésekhez és a 

könyvvizsgálói igazolásokhoz kapcsolódó költségek kivételével. 

Vegye figyelembe, hogy a költségekre vonatkozó elszámolhatósági időszak kezdetét a támogatási 

megállapodásban vagy a támogatásról szóló határozatban állapítják meg. 

Ha a kedvezményezett igazolni tudja, hogy a projektet már a megállapodás aláírása előtt meg kell 

kezdeni, a megállapodás aláírása előtt felmerülő kiadások is engedélyezhetők. Az elszámolhatósági 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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időszak semmiképpen nem kezdődhet el a pályázat benyújtását megelőzően (lásd a fenti 

4.3.2.1. pontot); 

 ezeket a projekt vagy munkaprogram becsült költségvetése (III. melléklet) tartalmazza; 

 az I. mellékletben ismertetett projekttel kapcsolatban merülnek fel és szükségesek annak 

végrehajtásához; 

 azonosíthatók és ellenőrizhetők, és különösen szerepelnek a kedvezményezett számviteli 

nyilvántartásaiban, és a kedvezményezett székhelye szerinti országban alkalmazandó számviteli 

standardokkal, valamint a kedvezményezett szokásos költség-elszámolási gyakorlatával 

összhangban kerültek meghatározásra; 

 megfelelnek az alkalmazandó adóügyi és szociális jogszabályoknak; 

 ésszerűek, indokoltak és eleget tesznek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 

követelményeinek, különösen azoknak, amelyek a gazdaságosságra és hatékonyságra vonatkoznak. 

A kedvezményezett belső számviteli és ellenőrzési eljárásainak lehetővé kell tenniük az 

eseményre/projektre bejelentett költségek és bevételek közvetlen egyeztetését a megfelelő 

számlakimutatásokkal és bizonylatokkal. 

5.1. Elszámolható közvetlen költségek  

Az alábbi közvetlen költségek elszámolhatók, amennyiben megfelelnek a fenti 5. pontban meghatározott 

feltételeknek. 

A projekt/munkaprogram elszámolható közvetlen költségei azok a költségek, amelyek az elszámolhatóság 

fent meghatározott feltételeinek megfelelnek, és a projekt vagy munkaprogram végrehajtásához közvetlenül 

kapcsolódó egyedi költségként határozhatók meg, azaz ahhoz közvetlenül köthetők; például: 

- a kedvezményezett által (munkaszerződés, vagy azzal egyenértékű kinevezési okmány értelmében) 

a projekt megvalósítása érdekében foglalkoztatott munkavállalók költségei, amelyek magukban 

foglalják a társadalombiztosítási járulékokkal és a javadalmazásban foglalt, jogszabályilag előírt 

egyéb költségekkel növelt tényleges munkabért, amennyiben ezek a költségek összhangban állnak 

a kedvezményezett rendes javadalmazási politikájával; ezek a költségek kiegészítő javadalmazást is 

tartalmazhatnak, beleértve a kiegészítő szerződések alapján fizetett összegeket is, e szerződések 

jellegétől függetlenül, feltéve hogy kifizetésükre ugyanilyen típusú munka elvégzése vagy 

szakértelem nyújtása esetén következetesen, az igénybe vett finanszírozás forrásától függetlenül sor 

kerül. 

A kedvezményezettel kötött, munkaszerződéstől eltérő szerződés értelmében munkát végző 

természetes személyek költségei az alábbi feltételek teljesülése esetén beszámíthatók a fentiek 

szerint meghatározott személyzeti költségekbe: 

i. a természetes személy a kedvezményezett irányítása alatt dolgozik és – a 

kedvezményezettel kötött eltérő megállapodás hiányában – a munkavégzés a kedvezményezett 

telephelyén történik; 
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ii. a munka eredménye a kedvezményezetett illeti; és 

iii.  a költségek nem térnek el jelentősen a kedvezményezettel kötött munkaszerződés 

értelmében hasonló feladatokat ellátó személyzet költségeitől; 

- a nemzeti közigazgatási szervek személyzeti költségei oly mértékben, amennyiben azon 

tevékenységgel kapcsolatosak, amelyeket a vonatkozó hatóság nem végezne el, ha az érintett 

projektre nem vállaltak volna kötelezettséget; 

- utazási és ellátási költségtérítések (az ülések – adott esetben a projektindító ülések –, konferenciák 

stb. tekintetében), amennyiben ezek a költségek összhangban vannak a kedvezményezett általános 

gyakorlatával és nem haladják meg a Bizottság által javasolt vonatkozó fajlagos költségek 

összegét; 

- az (új vagy használt) berendezések amortizációs költsége: a berendezésekre vonatkozóan csak az 

esemény/projekt időtartamára eső értékcsökkenési rész és a projekttel összhangban lévő tényleges 

használati arányt veheti figyelembe a Bizottság; a berendezések vagy más eszközök bérleti vagy 

lízingköltségei is elszámolható költségek, amennyiben azok nem haladják meg a hasonló 

berendezések vagy eszközök amortizációs költségeit, és nem foglalnak magukban pénzügyi díjat. 

Kivételesen a különleges feltételek (lásd a támogatási megállapodás sablonját) értelmében a 

berendezés teljes beszerzési költségének visszatéríthető, amennyiben ezt a projekt jellege és a 

berendezés vagy eszköz alkalmazásának körülményei indokolják; 

- a fogyóeszközök és beszerzések költségei, amennyiben azonosíthatók és azokat a projekthez 

rendelték hozzá; 

- a közvetlenül a projekt végrehajtása nyomán felmerülő költségek (információk terjesztése, a 

projekt célzott értékelése, fordítások, sokszorosítás). 

Egyéb rendelkezések és információk tekintetében lásd a támogatási megállapodás sablonja II. cikkének 

19.2. pontját. 

5.2. Elszámolható közvetett költségek (általános költségek) 

A projekt „közvetett költségei” nem a projekt végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó, egyedi költségek, és 

ezért közvetlenül nem rendelhetők hozzá ahhoz. Előfordulhat, hogy ezek nem foglalnak magukban 

azonosítható vagy közvetlen elszámolható költségként bejelentett költségeket. 

A projekt teljes elszámolható közvetlen költségének legfeljebb 7 %-át kitevő átalányfinanszírozás 

számolható el közvetett költségként, amely a kedvezményezett adott projekt terhére elszámolható általános 

adminisztrációs költségének tekinthető. 

A közvetett költségek nem tartalmazhatnak olyan költségeket, amelyek egy másik költségvetési tételnél 

szerepelnek. 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben szervezete működési támogatásban részesül, a közvetett költségek 

az egyedi projektek részére odaítélt támogatások keretében nem számolhatók el. 
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5.3. Nem elszámolható költségek 

Az alábbi felsorolás egy minimum-referenciajegyzék, és az alap-jogiaktus eltérő rendelkezése hiányában 

maradéktalanul be kell tartani. 

– tőkemegtérülés; 

– adósság és adósságszolgálati díjak; 

– veszteségekre és adósságokra képzett céltartalékok; 

– a Bizottságtól érkező átutalásokra a kedvezményezett bankja által felszámított költségek; 

– fizetendő kamatok; 

– kétes követelések; 

– átváltási veszteségek; 

– a kedvezményezett által az EU költségvetéséből finanszírozott támogatásban részesülő valamely 

másik projekt vonatkozásában bejelentett költségek (ideértve valamely tagállam által odaítélt, de az 

EU költségvetéséből finanszírozott támogatásokat, valamint a Bizottságtól eltérő szervek által az 

EU költségvetésének végrehajtása céljából odaítélt támogatásokat); a közvetett költségek 

különösen nem számolhatók el a kedvezményezett számára egy adott projektre odaítélt támogatás 

keretében akkor, ha a kedvezményezett már részesül az uniós költségvetésből finanszírozott, adott 

időszakra vonatkozó működési támogatásban; 

- levonható héa; 

– természetbeni juttatások; 

– túlzott vagy meggondolatlan kiadások; 

– az uniós tisztviselők utazási és ellátási költségei. 

 

6. Az elszámolható költségekre vonatkozó részletes szabályok 

Az alábbiakban a projektje költségvetésében feltüntethető egyes költségkategóriákra vonatkozó 

elszámolhatósági szabályok részletes ismertetése olvasható. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy az 

elszámolni kívánt költségei megfeleljenek ezeknek a szabályoknak, mivel ellenkező esetben a Bizottság 

elutasíthatja azokat. 

6.1. Közvetlen elszámolható költségek — pénzügyi terv és részletes előzetes 
költségvetés 

6.1.1. Személyzeti költségek (A.a) rész) 

6.1.1.1 Általános elvek 
 

A projekttevékenységekhez kapcsolódó feladatok sikeres végrehajtásának biztosításához megfelelő 

humánerőforrást kell a projekt rendelkezésére bocsátani. 
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A személyzeti költségeket a projektre fordított tényleges idő figyelembevételével számolják el. A 

költségeket a kötelező társadalmi járulékokkal növelt tényleges bruttó fizetés vagy bérek és minden egyéb, 

a javadalmazásban foglalt, jogszabályban előírt költség alapján kell kiszámítani. A projekt személyzetének 

egyes tagjai által a projekthez kapcsolódó munkával töltött időt rendszeresen rögzíteni kell aláírt jelenléti 

íveken vagy a munkáltató által létrehozott és tanúsított, egyenértékű idő-nyilvántartási rendszerben. 

Az illetmény mértékét ésszerűen, és a Ön rendes illetménypolitikájával összhangban kell meghatározni. A 

személyzete tagjainak napi illetménye nem haladhatja meg a személyzeti kiadások maximális elszámolható 

napi összegét. 
 

Az ideiglenes és szerződéses személyzet illetménye (díja) elszámolható ebben a kategóriában, ha az érintett 

személy olyan szerződés vagy egyedi alvállalkozói szerződés értelmében dolgozik a kedvezményezettnek 

és/vagy a társkedvezményezettnek, amely a személyt kifejezetten a projekthez kapcsolja, és ha ez a 

gyakorlat megfelel a vonatkozó tagállami jogszabályoknak. 

 

A pénzügyi terv és részletes előzetes költségvetés személyzeti költségekre vonatkozó 

részének kitöltése során legalább az alábbi információkat fel kell tüntetni: 

- a projektszemélyzet tagjának neve (amennyiben ismert), 

- a projektben betöltött szerepe, 

- a személyzeti tag foglalkoztatási viszonya: kifejezetten a projekt végrehajtásához veszik 

fel, vagy már korábban is a szervezet alkalmazásában állt, önfoglalkoztató, rész- vagy 

teljes munkaidőben dolgozik a projekten stb. 

 
6.1.1.2 A közszférához tartozó szervezetek állandó személyzetével kapcsolatos költségek 

Ez a pont a közszférához tartozó szervezetek állandó személyzetével kapcsolatos költségekről szól. Ez a 

pont nem alkalmazandó az egyetemek személyzetével kapcsolatos költségek tekintetében, függetlenül az 

egyetemek jellegétől. 

A közszférához tartozó szervezetek állandó személyzetének bérköltségei csak olyan mértékben 

finanszírozhatók a támogatásból, amennyiben azok kapcsolódnak azon projekttevékenységekhez, 

amelyeket az érintett közszférához tartozó szervezet nem végzett volna el, ha a projektre nem vállalt volna 

kötelezettséget. E tevékenységeknek többletköltségekkel kell járniuk a szervezet számára. 

 

A közszférához tartozó szervezetek állandó személyzetének bérköltségei kizárólag az alábbi esetekben 

támogathatók: 

a) A túlórák díja 

Kizárólag a közszférához tartozó szervezet állandó személyzetének a túlóráért/további munkaórákért 

készpénzben kifizetett díj minősülhet elszámolhatónak abban az esetben, ha a személyzet tagját a 

vonatkozó tagállami szabályoknak megfelelően rendelik/jelölik ki a projekthez. 

A pénzügyi terv és részletes előzetes költségvetés személyzeti költségekre vonatkozó e 

részének kitöltése során legalább az alábbi információkat fel kell tüntetni: 

- a „túlóra” kulcsszó, 

- a munkavállaló neve, 

- a projektfeladatok elvégzéséhez szükséges túlórák teljes száma, 

- egységdíj (az óradíj összege). A túlóra egységdíjának becsült értékét úgy számítják ki, 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.programmaleonardo.net%2Fllp%2Fdownload.asp%3FDF%3DMaximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf%26Ipath%3D1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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hogy a rendes munkaórák összes díjának a túlóráért járó, készpénzben fizetett díjjal 

növelt összegét elosztják az összes munkaóra (rendes munkaórák és túlórával töltött 
munkaórák) számával. 

b) Az érintett munkavállaló szokásos feladatai tekintetében történő helyettesítésével kapcsolatos 
költségek 

A közszférához tartozó szervezetek állandó személyzetének költségei teljes körűen elszámolhatónak 

tekinthetők, ha az érintett személyt a vonatkozó tagállami szabályokkal összhangban kifejezetten a projekt 

végrehajtásához kapcsolódó feladatokhoz rendelik/jelölik ki, és ha egy másik személyt kifejezetten az 

említett személy szokásos feladatai tekintetében való helyettesítésére alkalmaznak a projekt időtartamára. 

Az előzetes költségvetés személyzeti költségekre vonatkozó e részének kitöltése során 

legalább az alábbi információkat fel kell tüntetni: 

- a „helyettesítés” kulcsszó, 

- a munkavállaló neve, 
- a munkavállaló projektben betöltött szerepe. 

c) A közszférához tartozó szervezet állandó személyzetével kapcsolatos egyéb költségek 

A fenti a) és b) kategóriákba tartozó esetek kivételével a közszférához tartozó szervezet állandó 

személyzetével kapcsolatos költségek a projekt társfinanszírozásához szükséges összeg keretein belül 

minősülnek elszámolhatónak. A közszférához tartozó szervezet állandó személyzetével kapcsolatos összes 

költség semmiképpen nem haladhatja meg a pályázótól, a társkedvezményezettektől, a társult partnerektől 

és a harmadik felektől származó társfinanszírozás teljes összegét. A Bizottság a támogatás odaítélése előtt 

meggyőződik arról, hogy betartották-e az említett plafont, és ennek megfelelően csökkentheti az érintett 

költségeket. 

Az előzetes költségvetés személyzeti költségekre vonatkozó e részének kitöltése során 

legalább az alábbi információkat fel kell tüntetni: 

- a „társfinanszírozásból biztosított” kulcsszó, 

- a munkavállaló neve, 

- a munkavállaló projektben betöltött szerepe. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a pénzügyi tervben és részletes előzetes 

költségvetésben elmulasztják feltüntetni, hogy a közszférához tartozó szervezet állandó 

személyzetével kapcsolatos költség az a), b) vagy c) pontban ismertetett esetnek felel-e meg, azt 

automatikusan a c) pontban ismertetett kategóriába sorolják. 

6.1.2. Utazási költségek (A.b) és A.c) rész) és étkezés (A.d) rész) 

Kizárólag a projekthez közvetlenül kapcsolódó, és a konkrét és egyértelműen azonosítható eseményekkel 

összefüggő utazási költségek jogosítanak uniós finanszírozásra. A pályázó és a társkedvezményezettek 

tartózkodási helyétől eltérő helyre történő utazás esetében bizonyítani kell, hogy az kapcsolódik a 

projekthez. Az utazási költségeknek összhangban kell lenniük az Ön utazási költségekre vonatkozó 

általános gyakorlatával, és nem haladhatják meg a Bizottság által javasolt fajlagos költségeket. 

A kedvezményezettek kötelesek a legkevésbé költséges utazási módot igénybe venni, és mindent el kell 

követniük annak érdekében, hogy a leggazdaságosabb díjat válasszák. 

Visszatérítés fajlagos költségek alapján 

A kedvezményezettek a pályázati felhívásban meghatározott napi átalánydíj alapján is kiszámíthatják a 
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szállással és az étkezéssel/italfogyasztással kapcsolatos költségeket. A meghatározott napi átalánydíj a 

Bizottság személyzetének üzleti utazásai tekintetében a szállásra és napi ellátásra vonatkozó díjszabáson 

alapul. Félnapos szemináriumok esetén a napi átalánydíj 50 %-a alkalmazandó. A fajlagos költségeket 

rendszerint közvetlenül a résztvevőknek fizetik ki. 

 

A lehetséges visszaélések elkerülése érdekében a Bizottság határozottan nem javasolja az átalánydíjtól 

eltérő visszatérítési rendszer alkalmazását. Ha azonban bizonyítható, hogy egy ilyen rendszer a támogatás 

odaítélése előtt hivatalosan érvényben volt, a bizottsági útmutatóban
7
 meghatározott tagállami korlátok 

keretein belül mégis alkalmazható. A készpénzkifizetés kerülendő (helyette a banki átutalást kell 

alkalmazni), hacsak igazoló számviteli bizonylatokkal nem támasztható alá, hogy az említett kifizetés 

szerepel a kedvezményezett hivatalos elszámolásában. 

 

A tényleges költségeken alapuló visszatérítés 

Az ellátási költségek (szállás, étkezés, kiküldetés helyszínét körüljáró utazás és egyéb felmerülő költségek) 

a ténylegesen elköltött összeg mértékéig téríthetők vissza. Ezért nagyon fontos megőrizni valamennyi 

igazoló dokumentumot, amelyek benyújtását a Bizottság előírhatja az egyenlegkifizetés előtt. Ahhoz, hogy 

ezek a költségek visszatéríthetőnek minősüljenek, a helyi árak figyelembevételével ésszerűnek kell lenniük, 

és kizárólagosan a projekthez kell kapcsolódniuk. Ha nyilvános étkezéseket kínálnak a résztvevőknek 

(szállodai reggeli, eseményeken szervezett ebédek és vacsorák), az étkezésre vonatkozó napidíj nem 

minősül elszámolhatónak vagy levonásra kerül a felmerülő költségekből. 

Az ebben a pályázati felhívásban való részvételre jogosult országokon kívül felmerülő utazási költségeket a 

Bizottság elutasítja. 

A pénzügyi terv és részletes előzetes költségvetés utazási költségekre vonatkozó részének 

kitöltése során fel kell tüntetni az utazás indulási és az érkezési helyét, az utasok számát és – 

amennyiben már ismert – nevüket és nemzetiségüket, az utazás indokát (például második 

projektülés, tanulmányút stb.), és a számítások során a megfelelő referenciaárakat (piaci árakat 

vagy fajlagos költségeket) kell alkalmazni. 

A pénzügyi terv és részletes előzetes költségvetés ellátási költségekre vonatkozó részének 

kitöltése során az utazási költségekre vonatkozó információkkal összhangban fel kell tüntetni az 

utazás helyét, az ellátásban részesülő személyek számát és – amennyiben már ismert – nevét, 

valamint az utazás indokát (például második projektülés, tanulmányút stb.). 

A résztvevők, előadók és tolmácsok utazási és ellátási költségeit az A.c) részben kell feltüntetni. 

 6.1.3. A tolmácsokkal és előadókkal kapcsolatos költségek (A.e) rész) 

A tolmácsokkal és előadókkal kapcsolatos költségeket egyénenként kell feltüntetni. Az ilyen költségeket, 

ideértve a ledolgozott munkaórák pontos számát és a kifizetett összegeket tartalmazó szerződéseket, a 

projekt végén kell bizonyítani. 

                                                 
7
 http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex_14_en.pdf 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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6.1.4. Berendezések (A.f) rész) 

6.1.4.1. Berendezések (új vagy használt): 

A meglévő berendezések amortizációs költsége elvben a közvetett projektköltségek részének minősül. 

Ha a pályázó vagy egy társkedvezményezett a berendezést kifejezetten a projekt céljára vásárolta 

(számítógép, audiovizuális eszközök stb.), az közvetlen költségként elszámolható, azonban: 

- össze kell vetni a különböző szállítók árait, hogy megállapítható legyen, ki kínálja az (ár és a 

minőség figyelembevételével) legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot; 

- kizárólag az elszámolhatósági időszak során beszerzett vagy bérelt berendezések költsége 

számolható el, és ennek nagyságát az említett időszakban történő alkalmazás mértéke és időtartama 

alapján kell megállapítani; 

- figyelembe kell venni, hogy kizárólag az amortizációra vonatkozó tagállami szabályokkal 

összhangban meghatározott amortizációs költség minősül elszámolhatónak; 

- a beszerzett berendezést leltárba kell venni annál a szervezetnél, ahol üzembe helyezik, és ügyelni 

kell arra, hogy nyilvántartási számmal lássák el. 

A pénzügyi terv és részletes előzetes költségvetés berendezéssel kapcsolatos 

költségekre vonatkozó részének kitöltése során fel kell tüntetni a beszerzendő 

berendezés típusát és a beszerzés teljes költségét. A projekthez kapcsolódóan 

azonban kizárólag a berendezés amortizációval csökkentett értéke számolható el. A 

projekt végrehajtásával való közvetlen összefüggést ugyancsak meg kell határozni. 

Amennyiben a beszerzett hardverek értéke egyenként meghaladja az 1 000 EUR-t, 

kérjük, hogy tüntesse fel az amortizációs rátát. 

Példa az amortizációra vonatkozó uniós szabályokra: 

A beszerzett berendezés teljes értéke: 
1000 EUR Várható üzemidő: három év 
(36 hónap) 
A megengedhető havi amortizáció így 1000 EUR/36 = 27,78 EUR 
A költségek tekintetében a támogatási megállapodásban meghatározott 
támogathatósági időszak: 2014/09/01–2016/08/31 (24 hónap)  
A beszerzés időpontja (= számla kelte): 2015/03/30 
A projekttel kapcsolatos igénybevétel ideje így legfeljebb 17 hónap. 
Ha feltételezzük, hogy a berendezést a teljes idő felében használják a projekt céljára, a 

 kihasználtság aránya 50 %. 

 
A támogatás keretében az amortizációért fizetendő teljes összeg így a 

következő:  

(27,78 EUR x 17 hónap) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Földterület és ingatlan vagyontárgyak: 

A földterület és ingatlan vagyontárgyak beszerzési költségei nem számolhatók el. 

A helyiségek bérleti díjai általában közvetett projektköltségnek minősülnek. Ha azonban a helyiség bérlése 

közvetlenül és kizárólag a projekt végrehajtásához kapcsolódik (például egy konferenciaterem bérlése), ez 
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elfogadható közvetlen költségként. 

 

A pénzügyi terv és részletes előzetes költségvetés földterülettel és ingatlan vagyontárgyakkal kapcsolatos 

költségekre vonatkozó részének kitöltése során fel kell tüntetni a bérlet (hónapok/napok számában 

kifejezett) időtartamát, és a megfelelő egységdíj alapján kell kiszámítani a költséget. A projekt 

végrehajtásával való közvetlen összefüggést ugyancsak meg kell határozni. 

 

6.1.5. Fogyóeszközök és beszerzések (A.g) rész) 

A fogyóeszközök és beszerzések költségei elszámolhatók, amennyiben azonosíthatók és azokat kizárólag a 

projektre alkalmazták. Az ilyen költséget a kedvezményezett elszámolásában ekként kell feltüntetni. A 

fogyóeszközöknek és beszerzéseknek a projekt eredményeinek létrehozásához szükséges, valós 

költségeknek kell lenniük, és szigorúan a projekthez kell kapcsolódniuk. 

Az általános irodai készletek (írószerek, papír, irattartók, festékpatronok, villamosenergia-ellátás, telefon- 

és postai szolgáltatások, internetkapcsolat, számítógépes szoftverek stb.) közvetett költségnek minősülnek. 

A pénzügyi terv és részletes előzetes költségvetés fogyóeszközökre és beszerzésekre vonatkozó részének 

kitöltése során e költségeket a megfelelő egységdíj alkalmazásával kell kiszámítani az egyösszegű 

költségek helyett. A projekt végrehajtásával való közvetlen összefüggést ugyancsak meg kell határozni. 

 

6.1.6. Egyéb lehetséges közvetlen költségek (A.h) és A.i) rész) 

6.1.6.1. Kiadványokkal és jelentésekkel kapcsolatos költségek (A.h) rész) 

Az uniós finanszírozásból való támogathatóságuk biztosítása érdekében a kiadványokat kifejezetten a 

projekttel összefüggésben kell létrehozni. 

Amennyiben a kiadványokkal, a jelentésekkel és a terjesztéssel kapcsolatos tevékenységeket alvállalkozó 

végzi, az alább, a 6.3 pontban felsorolt, alvállalkozókra vonatkozó szabályok alkalmazandók. 

A pénzügyi terv és részletes előzetes költségvetés ilyen költségekre vonatkozó részének kitöltése során 

egyértelműen fel kell tüntetnie a kiadvány vagy jelentés típusát, valamint az oldal- és példányszámokat. 

Külön sorban kell feltüntetni a fordítási, a szerkesztési és a nyomdai költségeket stb. A fordítások esetében 

továbbá fel kell tüntetni a forrás- és célnyelvet is. 

6.1.6.2. Egyéb közvetlen költségek (A.i) rész) 

A projekt végrehajtásának részeként szervezett konferenciákkal és szemináriumokkal kapcsolatos egyedi 

költségeket a fenti cím alatt kell feltüntetni.  

Amennyiben a konferenciákkal és szemináriumokkal kapcsolatos tevékenységeket alvállalkozó végzi, az 

alább felsorolt, alvállalkozókra vonatkozó szabályok alkalmazandók. 

 

A pénzügyi terv és részletes előzetes költségvetés ilyen költségekre vonatkozó részének kitöltése során 

meg kell adni a kapcsolódó költségek részletes számítását, például helyiség bérlése esetén fel kell tüntetni a 
résztvevők számát, illetve a helyiség bérlésére vonatkozó napok/órák számát. 

6.1.6.3. A más címek alá nem tartozó költségek 

A más címek alá nem tartozó költségek ebben a kategóriában igényelhetők, amennyiben azok a 
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megállapodásban meghatározott munka megfelelő elvégzéséhez szükségesek. Ebbe a kategóriába 

jellemzően az alábbi költségek tartoznak: 

- pénzügyi szolgáltatások díjai (bankgaranciák díjai, banki ügyletekért felszámított díjak; az 

átváltásból eredő veszteségek kockázata elleni biztosítási díj nem elszámolható); 

- az elszámolható költségekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei; illetve 

- a támogatási megállapodásban foglalt kötelezettségekből fakadó egyéb olyan költségek, amelyeket 

más költségvetési tételnél (jelentések, fordítások, könyvvizsgálói igazolások) nem tüntettek fel. 

6.2. Elszámolható közvetett költségek (A projekthez kapcsolódóan elszámolt 
általános költségek) — A.j) rész 

Ezek a költségek azokhoz a kiadási kategóriákhoz tartoznak, amelyek nem minősülnek egyedi közvetlen 

költségeknek. Általában a projekten dolgozó személyzet alkalmazásához, irányításához, elszállásolásához 

és közvetlen vagy közvetett támogatásához szükséges, közvetett költségeket foglalják magukban. 

Jellemzően ide tartoznak az adminisztrációs és irányítási díjak, az épületek és meglévő berendezések 

amortizációja, a bérleti díjak, a fenntartási költségek, a távközlési és postai díjak, a fűtés, a vízellátás, a 

villamos energia vagy más típusú energia díja, valamint az irodabútorok, irodaszerek és a biztosítási 

csomagok díjai. 

A közvetett költségek átalánydíjas finanszírozását (a támogatási megállapodásban előirányzott százalékos 

arány erejéig, és a teljes elszámolható közvetlen költségek legfeljebb 7 %-ig) nem kell alátámasztani 

igazoló dokumentumokkal, amennyiben a Bizottság azt kifejezetten nem írja elő. 

Az uniós költségvetésből működési támogatásban részesülő szervezetek nem tüntethetnek fel 

közvetett költségeket a projekt támogatására vonatkozó költségvetésükben. 

6.3. Az alvállalkozókra vonatkozó szabályok 

A projekt végrehajtására vonatkozóan kötött külső szerződések esetében a kedvezményezett köteles a 

legjobb ár-érték arányt képviselő és összeférhetetlenségtől mentes szerződést odaítélni. 

Az 15 000 EUR-t meghaladó értékű szerződések esetében a kedvezményezett továbbá köteles 

versenytárgyalást hirdetni legalább három lehetséges vállalkozó részvételével annak bizonyítása érdekében, 

hogy a legjobb ár-érték arányt képviselő ajánlatot választotta ki. Ennek során szem előtt kell tartania az 

átláthatóság és a lehetséges vállalkozókkal szembeni egyenlő bánásmód elvét, valamint gondoskodnia az 

összeférhetetlenség elkerüléséről. 

 

Nem adható alvállalkozásba valamennyi projekttevékenység, mivel ez torzítaná a partnerség mögötti 

elgondolást. Emiatt a pályázó nem adhatja alvállalkozásba a projekt irányítását vagy általános igazgatását, 

a társkedvezményezett pedig nem adhatja alvállalkozásba a saját hatáskörébe tartozó tevékenységek 

mindegyikét vagy többségét. 
Az alvállalkozói szerződésnek jellemzően a következő feltételeket kell magában foglalnia: 

- a nyújtandó szolgáltatások részletei és azoknak a projekttel való kapcsolata (ajánlott 

valamilyen konkrét formában hivatkozni a projektre); 

- a megállapodás kezdetének és lejártának időpontja; 
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- a fizetendő díj (ideértve a költségek lebontását és ismertetését); 

- a munka ütemterve/teljesítési szakaszai; 

- a kifizetésre vonatkozó szabályok (egy vagy több előzetes kifizetés, ütemezett kifizetések stb.); 

- a nemteljesítésről vagy késedelmes teljesítésről szóló záradékok. 

A Bizottság NEM részes fele a kedvezményezett és az alvállalkozó/szolgáltató között létrejött 

alvállalkozói megállapodásoknak, és nem tartozik felelősséggel az ilyen megállapodások részes feleinek. 

Így a kedvezményezett kizárólagosan felelős e megállapodás végrehajtásáért és rendelkezéseinek 

betartásáért. A kedvezményezett köteles megtenni a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, 

hogy az ilyen típusú megállapodások értelmében az alvállalkozó/szolgáltató lemondjon valamennyi jogáról 

a Bizottsággal szemben. 

6.4. Természetbeni juttatások 

A természetbeni juttatások a nem készpénz jellegű hozzájárulások, például: 

- nyersanyagadományok (például papír és tinta a kiadványokhoz); 
- magánszemély vagy vállalat által biztosított, díjmentes önkéntes munkavégzés. 

A természetbeni juttatások nem számíthatók bele a projekttel kapcsolatos tényleges kiadásokba, és 

nem minősülnek elszámolható költségeknek. Ha azonban a projekt megfelelő végrehajtásának elősegítése 

céljából feltüntetik ezeket a költségvetésben, a kedvezményezett vállalja, hogy megszerzi ezeket a 

hozzájárulásokat. 

A Bizottság a pályázó és a partnerszervezetek tevékenységének, valamint 
részvételük és elkötelezettségük mértékének értékelésekor figyelembe veszi a 
természetbeni juttatásokat. 

7. A szükséges dokumentumok elkészítése 

Töltse ki a pályázati űrlap valamennyi vonatkozó részét, valamint a mellékleteket, és tegye őket sorrendbe, 

hogy pályázata hiánytalanságát biztosítsa. 

 

Amint valamennyi papíralapú dokumentumot elkészítette, készítsen róluk elektronikus másolatot és 

mentse elektronikus adathordozóra (pendrive vagy CD). Amennyiben lehetséges (ha például aláírás 

nem szükséges), az elektronikus dokumentumokat eredeti formátumukban (Excel, Word stb.) mentse 

el. 

 

7.1. A pályázat módosítása 

Amennyiben módosítani kívánja pályázatát vagy a csatolt dokumentumok egyikét, erre kizárólag a 

pályázati felhívás határidején belül van lehetősége. Végezze el a pályázati űrlap és/vagy az érintett 

dokumentum(ok) szükséges módosításait, és küldje el azokat nekünk a felhívásban megjelölt határidő 

lejárta előtt. 

A szükséges módosítások elvégzését követően ismét csatoljon MINDEN előírt dokumentumot az új 

pályázati űrlaphoz, és mentse el az új változatokat (az egyéb, változatlan mellékletek példányaival 

együtt) egy elektronikus adathordozóra (pendrive vagy CD). 

KIZÁRÓLAG a pályázati űrlap és az ehhez csatolt dokumentumok legutóbbi változata tekinthető 

érvényesnek és ezek kerülnek értékelésre. Amennyiben a vonatkozó dokumentumokat nem csatolja a 
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legutóbbi változathoz, azok nem kerülnek értékelésre – a korábbi változatokat a Bizottság nem veszi 

figyelembe az értékelés során. 

 

 

NE VÁRJON AZ UTOLSÓ PILLANATIG PÁLYÁZATA BENYÚJTÁSÁVAL! 

A pályázat benyújtásának határideje nem meghosszabbítható. Az e-mailben vagy faxon beküldött 

pályázatokat a Bizottság nem fogadja el. 

 
8. Kiválasztási eljárás 

Pályázata több szakaszból álló kiválasztási és értékelési eljárásban vesz részt. Elsőként a Bizottság 

ellenőrzi, hogy benyújtott pályázata megfelel-e a formai követelményeknek (a felhívásban ismertetett 

támogathatósági feltételeknek). Ha pályázatát a Bizottság ebben a szakaszban kizárja, levélben értesítést 

küld erről, amelyben feltüntetni a támogathatóság megtagadásának indokait. Ha pályázata támogatható, a 

Bizottság további értékelés céljából elfogadja azt és nem küld tájékoztatást ebben a szakaszban. 

A következő lépésben a támogathatóság értékelése során megfelelt valamennyi pályázatot ellenőriznek a 

működési és pénzügyi kapacitás tekintetében (a felhívásban ismertetett kiválasztási szempontok). A 

Bizottság értékelői ellenőrzik, hogy a benyújtott dokumentumok alapján szervezete elegendő pénzügyi, 

technikai és szakmai erőforrással rendelkezik-e a projekt végrehajtásához. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ebben a szakaszban a Bizottság előírhatja további dokumentumok benyújtását. 

A támogathatóság értékelésének szakaszával ellentétben, ha pályázatát a működési és pénzügyi kapacitás 

alapján kizárják, a Bizottság kizárólag a teljes értékelési eljárást és a támogatások odaítéléséről szóló végső 

határozatot követően küld Önnek levélben értesítést pályázata elutasításáról. Ez azt jelenti, hogy ebben a 

szakaszban sem a sikeres, sem az elutasított pályázókat nem értesíti a Bizottság. 

Ha pályázata megfelel mind a támogathatósági, mind a működési/pénzügyi kapacitásra vonatkozó 

feltételeknek, átadják azt az értékelőknek, akik az egyes (a felhívásban felsorolt) odaítélési szempontok 

alapján elvégzik a pályázat érdemi értékelését. Az egyes projekteknek adott pontszámok alapján kialakítják 

a pályázatok sorrendjét. Az odaítélési szempontok szerinti értékelést követően az értékelő bizottság a 

legmagasabban rangsorolt projektek esetében a költségvetés korrekciójára vagy kiigazítására vonatkozó 

javaslatot tehet. A Bizottság a rangsor alapján hivatalos határozatot hoz a támogatások odaítéléséről, és 

levélben értesíti a pályázókat – azaz Önt – az értékelési eljárás eredményéről. 

 


