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TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK

• Kazincbarcikán székhellyel vagy telephellyel
rendelkező szervezet
• Kazincbarcikán élő célcsoportok számára
megvalósított fejlesztések
– Helyi önkormányzati költségvetési irányító és
költségvetési szervek, önkormányzati többségi
tulajdonú gazdasági társaság
– Egyesület, alapítvány, közalapítvány

• A támogatási kérelem benyújtásától számítva
legalább 12 hónapja működő szervezetek

BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT
DOKUMENTÁCIÓJA

Támogatási kérelem adatlap
Jegyzőkönyv hiteles másolata
Támogatást igénylő szervezet döntéshozó szerve üléséről készült azon
jegyzőkönyv hiteles másolata, amely tartalmazza a támogatási kérelem
benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt

Ha releváns
– Konzorciumi megállapodás
– Együttműködési megállapodás partnerekkel
(nem részesül támogatásban)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI FORMÁJA

1 példány papíron eredeti aláírásokkal ellátott
dokumentumok
• helyi támogatási kérelem adatlap
• megállapodások, jegyzőkönyv hiteles
másolata
1 darab elektronikus adathordozón (kizárólag
CD/DVD lemezen)
• a helyi támogatási kérelem doc változata,
• Aláírt dokumentumok pdf változata

MEGVALÓSÍTÁS ÁLTALÁNOS FOLYAMATA

Pályázat előkészítés Tájékoztatás nyújtása
és tanácsadás
- munkaszervezet

Pályázat benyújtás
- Munkaszervezet

Formai, jogosultsági,
szakmai értékelés
– munkaszervezet

Helyi döntés
– HBB

Döntési jegyzőkönyv
jóváhagyása
– Irányító Hatóság,
PM

Támogatott projekt
adatrögzítés, EPTK
– munkaszervezet
segít

Jogosultsági
ellenőrzés –
Államkincstár, Miskolc

Támogatói Okirat
– Irányító Hatóság,
PM

Elszámolás
– Államkincstár,
Miskolc

Pályázói tanácsadás
- munkaszervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜTEMEZÉSE – 1. KÖR
Pályázat benyújtása:
Határideje: 2018. december 5. 12.00 óra
Helye: CLLD munkaszervezet, Földi Zsuzsanna
Kazincbarcika Város Polgármesteri Hivatal épülete,
201. iroda, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.
Felhívás
előkészítése
• FEMCS
• NGM IH
jóváhagyás

Döntés
jóváhagyása2019.02

Benyújtás –
2018.12

Felhívás
meghirdetés –
2018.10

Értékelés –
2019.01

Megvalósítás
2019-2020

Támogatói
okirat –
2019.02

Projekt megvalósítás időtartama: 6 - 18 hónap*
Második körös pályázati felhívás benyújtási határideje: 2019. június 28.
* Kreatív Közösség és Digitális Város felhívásnál max 24 hónap

PROJEKT ÉRTÉKELÉS – MUNKASZERVEZET SZERVEZI

Pályázat benyújtása
Papír alapon,
elektronikus
adathordozón

Formai értékelés
Határidő
Támogatotti kör
Formanyomtatvány,
példányszám,
magyar nyelv

Hiánypótlás
Szükség szerint

Jogosultsági értékelés
Támogatott köre,
támogatási összeg,
stb.

Tartalmi értékelés
Pontozás
Általános
szempontok
Programspecifikus
szempontok

JOGOSULTSÁGI SZEMPONTOK
NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ

• támogatási kérelem benyújtása határidőn
belül történt
• támogatást igénylő a lehetséges
támogatást igénylő körbe tartozik
• helyi támogatási kérelmet 1 példányban
nyújtották be
• helyi támogatási kérelmet a megadott
formanyomtatványon, magyar nyelven
nyújtották be

JOGOSULTSÁGI SZEMPONTOK
HIÁNYPÓTOLHATÓ

• helyi támogatási kérelem formanyomtatványának minden pontját
hiánytalanul kitöltötték
• kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek
• helyi támogatási kérelem és a támogatást igénylő nem tartozik a jelen
helyi felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők körébe
• az aláírások hitelesek
• fejlesztés összköltsége és a támogatás mértéke megfelel a
feltételeknek
• megvalósításának időtartama 18 hónapon belül van
• minimálisan kötelező szakmai feltételek teljesülése
– legalább 1 db támogatható tevékenység betervezésre került
– tervezett fejlesztések mindegyike besorolható a felhívás 3.1. fejezetében
foglalt támogatható tevékenységek közé

• helyi támogatási kérelem tárgyát képező fejlesztésre a támogatást
igénylő más forrásból nem igényelt támogatást
• támogatást igénylő által a CLLD keretében elnyerhető támogatás
aránya nem haladja meg a HKFS-ben rendelkezésre álló fejlesztési
keret 40%-át
• papír alapon és elektronikusan benyújtott dokumentumok azonosak

SZAKMAI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
* NEM TÁMOGATHATÓ, HA A KIEMELT SZEMPONTOKRA ADOTT PONTSZÁM „0”

1. A fejlesztés hozzájárul a HKFS céljainak megvalósulásához
2. A fejlesztés hozzájárul a helyi felhívás 1.1 pontjában meghatározott célokhoz
3. A beavatkozás integrált
4. A beavatkozás innovatív
5. A fejlesztés a helyi közösség aktív részvételével valósul meg
6. A fejlesztésnek vannak célcsoport-specifikus közösségfejlesztési, térségfejlesztési
hatásai
7. A fejlesztés költséghatékony módon valósul meg
8. Környezeti fenntarthatóság
9. A létrehozott eredmények működtetésének fenntarthatósága biztosított
10. Mozgáskorlátozottak programokon való részvételének ösztönzése
11. Hátrányos helyzetű célcsoportok (fogyatékkal élők, munkaerőpiacon hátrányos
helyzetűek, pl. tartós munkanélküliek, 50 év felettiek, romák, hátrányos helyzetű
diákok) bevonása
12. Partneri együttműködésben megvalósuló projekt
13. A projekt a Kolorcity koncepcióba való illeszkedést szolgálja
14. A pozitív városi imázst szolgáló projektek megvalósítása
15. HKFS-ben korszerűsített terek használata a projektek lebonyolításában (terek
listája elérhető a HACS honlapján)
16. A projekt megvalósítását támogató kommunikációs terv minősége
17. Addicionális forrás bevonás a projekt megvalósításába

FINANSZÍROZÁS MÓDJA - ÁLTALÁNOS

Utófinanszírozás
50% előleg - támogatás

FINANSZÍROZÁS MÓDJA – ALTERNATÍV LEHETŐSÉG

Szállítói finanszírozás
• min 1 MFt támogatás értékű számla
• Nincs előleg az érintett tevékenységekre

Számla
befogadása

10% önrész
kifizetése

Számla
továbbítása

Kincstár
kifizeti a
támogatást
(90%)

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG
Ahol van %-os korlát, ott a projekt költségvetés részaránya értendő

Projekt-előkészítés költségei (munkabér, személyi jellegű kifizetés
és járulék, szakértői szolgáltatás) – 7%
Szakmai megvalósítás
• Személyi jellegű ráfordítás (munkabér, megbízási díj és járulékok)
• Vásárolt szolgáltatások (megbízások)
• Anyagköltség – 13,5% - szakmai megvalósításában közvetlenül
közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak arányában

• Bérleti, területfoglalási díj
• Marketingeszközök – 10%
Kötelezően előírt nyilvánosság (tábla, fénykép) – 0,5%
Projektmenedzsment (munkabér, személyi jellegű kifizetés és
járulék, szakértői szolgáltatás) – 2,5%
Általános (rezsi) költség – 1%
Eszköz - program megvalósításhoz szükséges, ezen belül
Infokommunikációs eszközök beszerzése (számítógép, tablet,
nyomtató, projektor, vetítővászon) max 15% vagy 200.000 Ft
Immateriális javak (pl. szoftver bekerülési értéke)

RENDEZVÉNYEK ELVÁRÁSAI

• Megvalósítást megelőző 10. napig a HACS
Munkaszervezet tájékoztatása
• rendezvény dokumentálása
– meghirdetésének dokumentációja
– Emlékeztető (helyszín, időpont, célcsoport, eredmény) legalább 1500 karakter
– 10 db dátumozott fotó, ahol láthatók arculati elemek

• Jelenléti ív, ha a rendezvényre zárt térben van és a
résztvevők létszáma nem éri el a 150 főt
• Hosszabb ideig a nagy közönség számára nyitva tartó
kiállítás esetén a látogatókról, a kulturális, művészeti
események szervezése esetén a nézőkről nem
szükséges jelenléti ív vezetése.
• Egy projekt esetén a rendezvényeken elvárt összes
létszám 30.000 Ft támogatásonként legalább 1 fő.

NYILVÁNOSSÁG

• Kedvezményezett működő honlapján a projekthez
kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és
folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig
– Új weboldal (alaptulajdonságokkal, domain névvel, tárhellyel,
grafikai tervezéssel, reszponzív, mobilra optimalizáltsággal,
admin felülettel) (bruttó 171 728 Ft) vagy
– Aloldal létrehozása meglévő weboldalon (bruttó 63 218 Ft)
– Logók feltöltése (Széchenyi2020 logó és infoblokk) (bruttó 35
000 Ft)

• Projekt helyszínén, vagy a pályázó székhelyén,
telephelyén „C" típusú tájékoztató tábla elhelyezése: C”
típusú tájékoztató tábla, A2 (594x420 mm) méretű,
legalább 3 mm vastagságú műanyagból, 4+0 színnel
nyomva (bruttó 6 492 Ft/db) – minimális elvárás
• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció - csak
professzionális fotó költsége számolható el (bruttó 50 000
Ft)

MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS TERV
ADATLAP RÉSZE

Eszközök
– figyelembe veszik a célcsoport, résztvevők igényeit,
kommunikációs eszköz használati szokásait
– előnyben kell részesíteni az online eszközök, a
közösségi kommunikációs megoldások alkalmazását.

Offline kommunikáció esetén nagy helyi elérésű
hirdetési felületek alkalmazása
Olyan médiumok bevonása, amelyek Kazincbarcika
településen komplex, többféle médiafelületen
megjelenő szolgáltatást tudnak nyújtani

ÁRAJÁNLATOK

• Alapvetően mindenről – projekt-előkészítési
mérföldkőig kell 3 árajánlat
• Kivéve, ha
– Gyakori, ismétlődő, kisösszegű tevékenységre – általány
elszámolás
• Pl. nyilvánosság tábla; Útiköltség km díj, rezsi ktg, vásárol
anyagok

– Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján
(felhívásban rögzített szöveg), a beszerzendő eszköz vagy
szolgáltatás (előadó) egyedi jellegének alátámasztásával

• Ajánlatok kiváltása
– nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközöknél
elég a hivatalos árajánlatok bemutatása (pl.: forgalmazó
cégek honlapja)
– 3MFt-nál nagyobb összköltségű projekteknél a max bruttó
300.000 Ft értékű szerződés esetén az ajánlatok
benyújtása nem szükséges az elszámoláshoz

BESZERZÉS – 3 AJÁNLATKÉRÉS FOLYAMATA

Feladatmeghatározás

Ajánlatkérés

Ajánlatok
benyújtása

Összegzés,
értékelés

Kiértesítés

Szerződéskötés,
megrendelés

Teljesítés,
teljesítés
igazolás

Számlázás,
kifizetés

Dokumentálás

KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

• Minden költségelem
– Felosztása költség tételekre
– Egységár
– Egység megnevezése
– Egység
– Szakmai indoklás

• XLS segédtábla fogja segíteni a
költségvetés elkészítését

KAPCSOLAT

HACS Munkaszervezet

Munkatársak
Földi Zsuzsanna – 20/438-9092
Wächter Balázs – 30/922-3589
kolorkozosseg@gmail.com

Göndör Judit – pályázók támogatása
gondorjudit@gmail.com, 20/443-8112

https://kolorcity.hu/felhivasok

SIKERES
EGYÜTTMŰKÖDÉST!

