PÁLYÁZATI KISOKOS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKHOZ
FOGALOMTÁR
LINKGYŰJTEMÉNY
JOGSZABÁLY- GYŰJTEMÉNY
EPTK ÚTMUTATÓ

FOGALOMTÁR
Alátámasztó dokumentum:
A költségek valódiságának igazolását alátámasztó dokumentum, mely lehet: szerződés,
megállapodás, számla, kifizetési bizonylat, teljesítési igazolás, nyilvántartások.
Arculati Kézikönyv:
Általában elkészül papír alapú könyv és elektronikus adattár formájában is és tartalmazza az arculat
tartalmi és formai alapelveit, kommunikációs szempontjait és szabályait, illetve a formai elemek
használatára vonatkozó szabályokat, előírásokat.
Átláthatóság:
A támogatások odaítélésével, a pályáztatási rendszerrel, a pénzek felhasználásával kapcsolatos
nyilvánosság, számon kérhetőség és ellenőrizhetőség.
(részletesebben: a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.)
Biztosítéknyújtási kötelezettség: A kapott támogatás ellenében biztosíték nyújtási kötelezettség áll
fenn a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság
esetén visszafizetendő támogatás visszafizetésének biztosítékaként. A biztosíték nyújtási
kötelezettségről az Általános Útmutató a TOP CLLD Helyi Felhívásokhoz c. dokumentum ad
tájékoztatást.
De minimis támogatás:
(csekély összegű támogatás) amely egy vállalkozásnak meghatározott időszakon belül nyújtott, egy
meghatározott összeget meg nem haladó támogatás, úgy tekinthető, mint amely nem felel meg az
Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott
valamennyi feltételnek, ezért nem tartozik a bejelentési eljárás hatálya alá.
Előleg:
A projekt megvalósítása során a Támogatási szerződésben rögzített mértékben előleg igényelhető
maximálisan, az előlegigénylésre vonatkozó feltételekkel. Részletes feltételekről tájékoztatást ad a
Pénzügyi Elszámolás Útmutató. (lásd linkgyűjtemény)
Költség átcsoportosítás: A megvalósítás során módosulhat a projekt költségvetése.
Elszámolási időszak / periódus:
az az időtartam, amelyre a költségeket elszámoljuk.
Elszámolható költségek:
csak azok a költségek elszámolhatók, amelyek megfelelnek a Pénzügyi
Elszámolási Útmutató 31. oldalán felsorolt feltételeknek.
Elszámolás = Kifizetési igénylés + Beszámoló
Engedményezés:
Az engedményezés során
(utófinanszírozás esetén:

az engedményező
Kedvezményezett,

szállítói finanszírozás esetén: a szállító) a kötelezettel (KSZ-szel) szembeni követelését az
engedményesre (hitelintézményre, szállítóra) ruházza át, így a követelés új jogosultja az engedményes.
EPTK felület: Támogatási kérelem benyújtására és a projektjeink életútjának követésére,
dokumentálására, információnyerésre szolgáló elektronikus pályázatkezelési rendszer. A rendszer a
https://eptk.fair.gov.hu/ weboldalon érhető el.
ERFA = Európai Regionális Fejlesztési Alap
ESZA = Európai Szociális Alap
ESBA =Európai Stratégiai Beruházási Alap
EUMSZ:
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (korábban – 2009 előtt – Európai Közösséget létrehozó
Szerződés). A 107. cikk szabályozza az állami támogatások fogalmát.
Fenntartási időszak:
a projekt megvalósulását követő időszak.
Fordított Áfa:
Az ügylet során a vevő (megrendelő) fizeti meg az ügyletre eső ÁFA-t.
Alkalmazását az Áfa törvény 142.§-a szabályozza.
GFO kód:
Gazdálkodási forma besorolási száma. Egy pályázati felhívás e kódok megadásával rögzíti a
támogatásra jogosultak (gazdálkodási forma szerinti) körét.
Helyi Akció Csoport (HACS):
Felelős a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia kidolgozásáért, melyet helyi érdekcsoportok bevonásával
készítenek. A Stratégia megvalósítása érdekében helyi értékelési és kiválasztási rendszert
működtetnek, mely során a hátrányos megkülönböztetéstől mentes és átlátható kiválasztási eljárást
és objektív kritériumokat dolgoznak ki.
Helyi támogatási kérelem:
a felhívás mellékleteit képező „Helyi támogatási kérelem” adatlapon kell elkészíteni és benyújtani a
felhívásban meghatározott módon.
Helyszíni ellenőrzés (időközi és záró: megvalósítási és fenntartási időszak alatt is):
A támogatási jogosultságot és a felhasználás szabályosságát a felhívásban és a
támogatási szerződésben szereplő szervek jogosultak ellenőrizni. Az
ellenőrzés időpontját és tartalmát az ellenőrző szerv írásban előre
jelzi. A kedvezményezett köteles minden ellenőrzéshez
szükséges információt és dokumentumot az ellenőrző szerv
rendelkezésére bocsátani.

Hiánypótlás:
A pályázathoz kapcsolódó információ, benyújtandó melléklet utólagos beküldése, pótlása.
Időszaki kifizetés:
Határozott időszakra szóló elszámolás.
Indikátor:
olyan mutatószám, mely segítségével az elért eredmények bemutathatók, a projekt céljai
számszerűsíthetők. Az tervezett és megvalósult eredmények minőségi, mennyiségi és időbeni
meghatározását tudjuk bemutatni általuk.
Innováció:
Során új termék vagy szolgáltatás jön létre.
Irányító Hatóság:
A pályáztatás folyamatát támogató Irányító Hatóság közreműködik az Operatív Program (OP)
véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum kidolgozását, és
közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az
IH részt vesz továbbá a költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek vagy
közreműködő szervezeti feladatokat ellátó egységek bevonásával irányítja a meghirdetett pályázatok
és központi programok végrehajtását.
Kedvezményezett:
Támogatást elnyert pályázó, akivel a Támogató szerv támogatási szerződést köt.
Kifizetési igénylés / kifizetési kérelem:
Az elszámolás pénzügyi része.
Kifogás:
A támogatást igénylő az intézményrendszer döntése ellen a támogatási kérelem benyújtásának
időpontjától a támogatási jogviszony időtartama alatt kifogást nyújthat be, ha
a projekt IH által elvégzett végső értékelésére, a támogatói döntés meghozatalára, a támogatási
szerződés megkötésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő vagy a helyi felhívásba ütközik.
Kötelező vállalás:
A pályázati felhívásban és a támogatási okiratban vagy támogatási szerződésben szereplő rögzített
számszerű elvárás, mely nem teljesítése következményeket von maga után.
Közbeszerzési kötelezettség:
A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába
bevonandó kivitelezőt, szállítót,
tanácsadót, szolgáltatót, azaz a Vállalkozót vagy
Megbízottat versenyeztetéssel kell kiválasztani.

Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény szabályai
szerint, más esetekben pedig egyéb – pályázati útmutatóban meghatározott- módon kell a
Vállalkozókat, Megbízottakat kiválasztani.
KSZ (Közreműködő Szervezet):
Az operatív programok lebonyolításához kapcsolódó feladatok jelentős részét az irányító hatóságok a
közreműködő szervezetre delegálják.
A közreműködő szervezetek feladatai általában a következők:
- központi projektek lebonyolítása;
- pályázatok érkeztetése, értékelése, döntés-előkészítés;
- szerződéskötés, – módosítás;
- nyomonkövetés
- adatok folyamatos rögzítése az informatikai rendszerben;
- ellenőrzés (első szint), szabálytalanságok jelentése;
- elszámolások és kifizetés, illetve az azokhoz kapcsolódó feladatok;
- projektzárás;
- ügyfélszolgálat, tájékoztatás;
- beszámolók készítése az IH-nak.
KTK 2020:
Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató (a kötelező tájékoztatás
és nyilvánosság szabályai)
Megvalósítási időszak:
a projekt megvalósulásának időszaka.
Mérföldkő: A projekt tervezése során meghatározható olyan „jelzőpont”, amely azt jelzi, hogy
valamilyen munka, folyamat elvégzése megtörtént. Általában ellenőrzőpontként jelölik ki, az
előrehaladás jóváhagyására.
Pályázat benyújtása:
A támogatási kérelem és a szükséges dokumentumanyag beküldése. Beérkezéséről a monitoring és
információs rendszer értesítést küld a támogatást igénylőnek.
Pályázó:
Az a személy vagy szervezet, amely a pályázatot benyújtja.
Pályázati Felhívás:
A támogatás igénylésével kapcsolatos feltételek ismertetése.
Pályázati Útmutató:
A pályázat elkészítését segítő, részletes segédanyag.

PEÚ – Pénzügyi elszámolási Útmutató/ PERSZ – Pénzügyi elszámolás Részletes Szabálya:
A támogatások felhasználására készült általános útmutató, amely a támogatásból megvalósuló
projektek során elszámolni kívánt költségek dokumentálásához kíván iránymutatást adni.
Piaci ár igazolása:
Az elszámolásra kerülő egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. A piaci ár igazolására
közbeszerzési eljárásban vagy más jogszabályban meghatározott eljárástípus szabályozása mentén
beszerzett javak esetén maga az eljárás dokumentációja szolgál. Amennyiben a piaci ár alátámasztása
több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében történik, legalább három, egymástól és a
kedvezményezettől független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes
írásos árajánlat megléte szükséges.
Projekt: A pályázó által a pályázatban bemutatott fejlesztés, beruházás, vagy egyéb tevékenység,
amelynek megvalósítása érdekében a pályázó támogatást igényel.
Szakmai beszámoló:
az elszámolás szakmai, szöveges része, amelynek benyújtása a záró kifizetés feltétele
Szállítói finanszírozás:
A számla támogatásra eső része közvetlenül a szállítónak, illetve engedményezés esetén az
engedményesnek, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint építtetői
fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység esetén szállítói finanszírozáskor
pedig a kedvezményezett támogatási szerződésben megjelölt fedezetkezelési számlájára kerül
kifizetésre, az önerő (a számla támogatás feletti részének) kifizetésének igazolása után, a benyújtást
követő 30 napon belül, a hiánypótlás és a további pénzügyi felfüggesztések idejét nem beleértve.
Számla záradékolása:
Az eredeti számlákon fel kell tüntetni a PEÚ által rögzített szöveget és adatokat, de általában fel kell
tüntetni a projekt azonosítószámát, valamint az „elszámoló bizonylat támogatás elszámolására
benyújtásra került” szöveget. Ügyvezető aláírása és bélyegző szükséges alá.
Támogatói okirat, vagy támogatási szerződés: a Kedvezményezett és a Támogató szerv között
létrejött polgári jogi szerződés, amely tartalmazza a támogatás minden részletét és szabályozza a
támogatás felhasználását.
Teljesítési igazolás: dokumentum, amely az elvégzett munka teljesülését igazolja. az erre vonatkozó
követelményeket a PERSZ részletezi.
Tisztázó kérdések:
Amennyiben az értékelés során felmerül, hogy a támogatási
kérelemben található információk nem egyértelműek,
ellentmondásokat tartalmaznak, ezek tisztázására az irányító
hatóság a támogatást igénylőtől tisztázó kérdés
formájában információkat kérhet.

Utófinanszírozás:
A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a
számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének
kiegyenlítését igazolni szükséges. Ebben az esetben a kifizetési igénylés benyújtását
követő 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra, a hiánypótlás és a további
pénzügyi felfüggesztések idejét nem beleértve.

Változásbejelentés: Kedvezményezett köteles a pályázatához kapcsolódó változást minden esetben
írásban bejelenteni.
Vegyes finanszírozás:
A Kedvezményezett a szállítói számláinak közvetlen kifizetése mellett ugyanazon kifizetési igénylés
keretében kérheti bizonyos költségei utólagos
megtérítését.
Visszavonó nyilatkozat:
A támogatást igénylő a helyi támogatási kérelmét a HACS támogatási döntési javaslatának
meghozataláig az illetékes HACS-hoz a helyi felhívásban megjelölt címre benyújtott cégszerűen aláírt
visszavonó nyilatkozattal visszavonhatja.
Záró elszámolás:
Az összes korábban elszámolásra nem került, de a projekt megvalósításához kapcsolódó elszámoló
bizonylat és a záró szakmai beszámoló benyújtása. A záró kifizetési igénylésben igényelt és
jóváhagyott támogatási összeg folyósításának feltétele a záró szakmai beszámoló jóváhagyása.

LINKGYŰJTEMÉNY
Közösen Tapolcáért HACS hivatalos online felületei:
Honlap: www.tapolcaclld.hu
Facebook: Közösen Tapolcáért
Közösen Tapolcáért Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia:
https://www.tapolcaclld.hu/wp-content/uploads/2018/04/HKFS_Tapolca.pdf
Közösen Tapolcáért helyi CLLD felhívások és mellékleteik:
https://www.tapolcaclld.hu/palyazatok/epitett-es-szabadteri-terek-eszkozbeszerzes/
https://www.tapolcaclld.hu/palyazatok/hagyomanyorzo-rendezvenyek/
https://www.tapolcaclld.hu/palyazatok/ifjusagi-szabadidos-programok/
https://www.tapolcaclld.hu/palyazatok/kompetenciafejleszto-programok-es-kozossegi-innovaciok/
Pályázat kereső, pályázati dokumentáció, támogatott projekt kereső: https://www.palyazat.gov.hu/
Széchenyi 2020 pályázóknak: https://www.szechenyi2020.hu/
Pályázati eredmények: http://gazdasagfejlesztes.gov.hu/eredmenyek/eu
Pályázati e-ügyintézési felület 2014-2020:
https://eptk.fair.gov.hu/?p=UqQD_B-mRBqvptMbDcWYxN07U%253D
Csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályok: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1407&from=EL
Netjogtár: https://net.jogtar.hu/
Pénzügyi Elszámolás Útmutató:
https://www.tapolcaclld.hu/wp-content/uploads/2018/07/Penzugyi-elszamolasi-utmutato.pdf
Tájékoztató a kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához:
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=72845
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató: https://www.palyazat.gov.hu/doc/25
Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartási adatbázis:
www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv

Egyéb hasznos linkek:
Pályázatfigyelés: http://palyazatok.org/
Egyéni vállalkozók lekérdezés:
https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

NAV köztartozás-mentes adatbázis:
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
E-cégjegyzék: https://www.e-cegjegyzek.hu/
Ügyfélkapu: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
Közbeszerzés: https://www.kozbeszerzes.hu/

JOGSZABÁLY-GYŰJTEMÉNY
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról
2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
2000. évi C. törvény a számvitelről
2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
A Ptk 8. 2§ értelmező rendelkezés a Befolyás alatt álló gazdasági társaságokról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról
492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet a minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének
kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések
megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról,
valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes
szabályairól
225/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet az alapvető biztonsági
érdeket érintő beszerzések Országgyűlés általi
mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó
feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések
megvalósításakor az ajánlatkérő által érvényesítendő
követelményekről.

EPTK - EGYSÉGES PÁLYÁZTATÁSI RENDSZER
ÚTMUTATÓ
A EPTK rendszer webes elérése: https://eptk.fair.gov.hu/
Az új felhasználók regisztrációja, a régi felhasználók bejelentkezése szükséges, amit a kezdő oldalon tudnak
megtenni:

A felület időkorláttal érhető el minden felhasználó számára. Az időkorlát 60 percben lett meghatározva. A
lejárat előtt a rendszer figyelmezteti a felhasználót, ez által lehetőség nyílik a munkamenet meghosszabbítására
anélkül, hogy újra be kellene jelentkezni a felületre.
A Főoldal főbb menüpontjai:
-

Támogatást igénylők alapadatai/ Projektkezelők

-

Támogatási lehetőségeim

-

Projektjeim

-

Közbeszerzéseim

-

E-beszerzéseim

-

Saját projektek statisztikája

-

Állami értékelés

-

Dokumentumtár

Támogatást igénylők alapadatai: itt tudjuk a Támogatást igénylők adatait rögzíteni. Egy felhasználó pályázhat
több szervezet nevében is. Ezen a felületen lista-szerűen jelennek meg a felhasználó által felvitt pályázatok.
Projekt kezelők: A Projekt kezelők neve, email címe, telefonszáma, a projekt típusa, érvényességének kezdete és
a projekt kezelő jogosultsága van itt feltüntetve, projektenként.
Támogatási lehetőségeim: Pályázati lehetőségeket listáz, ki lehet választani a számunkra megfelelőt.
Projektjeim: Az összes saját projekt adata, létrehozás, benyújtás dátuma, pályázati azonosítók szerint.

Amint kiválasztottuk a Projektet, amelynek a dokumentációján dolgozni szeretnénk, a képernyőn megjelenik az
adott Projekt specifikus felület, ahol már láthatók a konkrét projekthez kapcsolódó fülek is.
A bal oldali menü kiegészül a következő menüpontokkal:
-

Támogatási kérelem készítés, beküldés (Támogatási kérelem kitöltő)

-

Támogatási kérelem elbírálása (Hiánypótlás, Tisztázó Kérdések, Döntések, Kifogások, Támogatási
kérelem visszavonása)

-

Szerződéstervezet
készítése
(Támogató
által
küldött
szerződéstervezet megtekintése, Nyilatkozattétel a megismert
tervezetről, Szükséges dokumentumok csatolása és
beküldése, Módosított szerződéstervezet elbírálása,
Hiánypótlás, Halasztott hatálybalépés teljesítése)

-

Szerződés (Hatályos támogatási szerződés
megtekintése, Módosítási igény bejelentése)

-

Finanszírozás(Nyilatkozattétel első kifizetéshez, Elszámolások)

-

Szakmai beszámolók (Mérföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók, Fenntartási jelentések)

A képernyőn bizonyos adatok a segítségünkre lehetnek, láthatjuk a számlálót, ami az időkorlátot figyeli. Ha
szükséges, ezt hosszabbítsuk meg. Lehetőségünk van közhiteles adatok lekérésére is.

A felső menüsorban a következőkkel találkozhatunk:

Támogatást igénylő alapadatai: a pályázó minden adata. Gazdálkodási forma, adószám, statisztikai számjel,
cégjegyzék szám, stb.
Konzorciumi tag adatai: amennyiben a pályázat benyújtása konzorciumban történik, itt kell megadni a
konzorciumi tagok adatait.
Támogatást igénylő cím adatai: Cím adat megadása
Képviselő adatai: cégjegyzésre jogosult képviselő adatainak megadása, vagy módosítása
Kapcsolattartó adatai: amennyiben nem a képviselő a kapcsolattartó, a kapcsolattartó adatait is rögzíteni kell.
Meghatalmazott adatai: ha van meghatalmazott, itt rögzíthetjük.
Átláthatósági nyilatkozat: az átláthatósági nyilatkozatot ennél a pontnál töltjük fel.

Támogatási kérelem szakmai tartalma
Projekt adatok: a projekt címe, megvalósítás tervezett kezdete és vége itt kerül megadásra
Projekt részletes bemutatása: a Helyi Akciócsoport és a felhívás számának megadása után 20 000 karakterben
lehetőség van részletesen bemutatni a projektet.
Ezen kívül 1000 karakterben lehetőség van vázolni, hogy a projekt hogyan illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi
programhoz. (nem kötelező elem)
Megvalósítási helyszínek: Itt kerül megadásra, hogy a projekt mely helyszínen/ helyszíneken valósul meg.
Monitoring mutatók: indikátorok/ számszerű vállalások megadása.
Mérföldkövek: amennyiben a projekt során meghatározásra kerülnek mérföldkövek, azokat itt kell megadni ,
megnevezéssel, sorszámmal, megvalósulás tervezett dátumával. A megvalósítani tervezett eredményt 1000
karakterben lehet bemutatni. Fel kell tüntetni a mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összegét
is.
Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások rögzítése: közbeszerzés ügyében minden esetben kérje szakértő
segítségét!
Műszaki- szakmai eredmény: az eredmények megnevezése mellett, a mérföldkő sorszámát kell rögzíteni. Ezen
kívül 500 karakterben az eredmény leírására van lehetőség, valamint ha az eredmény nem számszerűsíthető,
akkor egyéb tulajdonságát kell rögzíteni.
Csekély összegű (de minimis) támogatások: amennyiben volt ilyen támogatása a pályázónak, folyó pénzügyi
évben és az azt megelőző 2 évben, itt kell rögzíteni. Amennyiben több is volt, akkor egyesével kell felvinni,
jogalap, támogató szervezet, támogatási kategória, odaítélés dátuma szerint.
De minimis nyilatkozat: ha nem volt de minimis támogatása a pályázónak,
akkor is minden esetben nyilatkozni kell.

Pénzügyi adatok
Források: ebben a pontban kell feltüntetni a saját forrást (támogatást igénylő hozzájárulása, partnerek
hozzájárulása, bankhitel), az egyéb támogatást, a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatást. Ezen
kívül itt kell feltüntetni a projekt elszámolható költségét, a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulását
és a Projekt teljes költségét is. Itt lehetőség van az adatokat excelbe exportálni.
Bankszámla: bankszámla szám vagy számok rögzítése (célszerű pályázati célra egy külön számlát létrehozni)
Előleg: Amennyiben lehetőség van előleg igénylésre, azt minden esetben az útmutató és a PEÚ előírásai alapján
tudja a pályázó megtenni
Költségek: Minden költséget az ”Új költség rögzítése” pontban van lehetőség felvinni. Fel kell tüntetni a
költségtípust, tevékenység nevét, állami támogatási kategóriát, elszámolási módot, nettó árat, mennyiséget,
támogatási százalékot. Amikor már több költséget felvezettünk, lehetőség van azok együttes megtekintésére a
„Költségmátrix” menüpontban
Uniós támogatások: Amennyiben a támogatást igénylő részesül Uniós támogatásban/ támogatásokban, azokat
itt egyesével fel kell vezetni.

Dokumentumok csatolása: Csatolni kell a Helyi Akció Csoport által jóváhagyott összes dokumentumot, valamint
a Felhívásban szereplő összes előírt dokumentumot.
Támogatási kérelem teljes ellenőrzése: Ellenőrzési lehetőség. Amennyiben az ellenőrzési funkció hibát talál,
pontonként kilistázza az alábbi módon:

Támogatási kérelem törlése: lehetőség van a támogatási kérelem törlésére.
Támogatási kérelem megtekintése Pdf-ben: a támogatási kérelmet az összes
mellékletével egy pdf fájl formájában megtekinthetjük, elmenthetjük.
Közhiteles adatok lekérése: Mint a folyamat elején, itt is lehetőség
van közhiteles adatok letöltésére.
Támogatási kérelem másolása: Jó tanács! Minden esetben
másoljunk és mentsünk!

