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Fontos időpontok
 Támogatási kérelem benyújtása – a projekt
megvalósítása már megkezdhető

 Támogatói Okirat kézhezvétele
 A projekt megvalósítására rendelkezésre álló
időtartam: legfeljebb 18 hónap (24 hónap a
Térségi kerékpárúthoz kapcsolódó kis léptékű
fejlesztések, és a Régi, hagyományos szerkezetű
présházak felújítása felhívások esetén)
 Mérföldkövek
 2020. december 31.
 Utolsó kifizetési időpont dátuma +3/5 év →
fenntartási időszak
 Változásokat 8 napon belül jelezni kell!

Az első kifizetési igényléshez
csatolandó dokumentumok I.
 Környezeti hatásvizsgálati- és környezeti
hatástanulmányt

 Építési projekt esetén az elszámolni kívánt bizonylattal
együtt az ÉNGY szerinti bontású számlarészletezőt is be
kell nyújtani a kifizetési kérelemhez.
 Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a
hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási
dokumentáció.
 Jogerős
építési
és/vagy
a
jogeros
vízjogi
létesítési/bányakapitánysági engedélyt, -beleértve az
engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki
tervdokumentációt.

Az első kifizetési igényléshez
csatolandó dokumentumok II.
 Nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indításának
támogatása: az első kifizetési kérelem benyújtásának
időpontjáig egyéni vállalkozóként vagy társas
vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát
 Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának
támogatása: Őstermelői igazolvány másolata

Egyéb elvárások I.
 Mezőgazdasági termék előállításának és
feldolgozásának ösztönzése: ... természetes személyek,
őstermelők, akik vállalják, hogy legkésőbb a fejlesztést
követő 3. év végére elérik a 6000 euro STÉ termelési
értéket.
 Régi, hagyományos szerkezetű présházak felújítása:
Közösségi használat biztosítása a fejlesztéssel érintett
ingatlannál, fenntartási időszakban évente legalább egy
közösségi program megtartása.
 Hagyományos, szőlőhegyi művelés fenntartásának
támogatása: Legalább 3 db őshonos gyümölcsfa
elültetése a fejlesztés megvalósítása során.

 Települések fedett szabadtéri közösségi tereinek
kialakítása: A fejlesztés eredményeképpen létrejött
közösségi téren a fenntartási időszak végéig évente
legalább 2 eseményt kell tartani.
 Innovatív gyermek és ifjúsági programsorozat
megvalósítása: Olyan programsorozat támogatható,
amely egy év időtartamú és legalább 10 tudásátadás
és/vagy program előadássorozatból álló programsorozat.

Egyéb elvárások II.


Helyi turisztikai emberek szakmai képzése: a fenntartási időszak
végéig továbbfoglalkoztatást biztosít a projektben képzett turisztikai
szakember számára.
A vonzerőt népszerűsítő turisztikai rendezvény szervezése fenntartási
időszakban évi legalább 1 alkalommal.



A kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtése: A támogatást
igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítási időszakában felvételt kér
a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület tagságába, melyet legalább a
fenntartási időszak végéig köteles fenntartani. A támogatást igénylő
vállalja, hogy a projekt megvalósítási időszakában felvételt kér a Vasi
Hegyhát-Rábamente Egyesület tagságába, melyet legalább a
fenntartási időszak végéig köteles fenntartani.
A támogatást igénylő köteles a kerékpárúthoz kapcsolódóan
egységes információs táblák grafikai tervezését elkészíttetni, amely a
6.3 pályázatifelhívásban kialakított pihenőhelyeken kerül elhelyezésre.
A táblák arculatának egységesnek, a térség arculatához
illeszkedőnek kell lennie.



Térségi kerékpárúthoz kapcsolódó kisléptékű fejlesztések: A
támogatást igénylő köteles a 6.2 intézkedés keretében kidolgozott
egységes arculat alapján turisztikai információs táblát legyártatni és
elhelyezni a megvalósulási helyen.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítási
időszakában felvételt kér a Vasi Hegyhát-Rábamente Egyesület
tagságába, melyet legalább a fenntartási időszak végéig köteles
fenntartani.

Kifizetési igényléshez általánosságban
csatolandó dokumentumok
 Mérföldkőhöz kapcsolódó szakmai és záró szakmai
beszámolóbenyújtása
 Az elszámolóbizonylatokra való kötelező rájegyzés
•

aláírásával igazolnia vásárolt termék megvételét, használatát
vagy a szolgáltatás igénybevételét

•

feltüntetni a Projektazonosító számot(támogatási
kérelemiratazonosítója),

•

és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti
elszámoló bizonylatoknál (számla, vagy azzal egyenértékű
bizonylat) „Az elszámoló bizonylat támogatás elszámolására
benyújtásra került.” szöveget.

Fontos, hogy a benyújtott bizonylat a bizonylat eredeti példányával
megegyező legyen.

 Idegen nyelvű elszámoló bizonylat magyar nyelvű fordítása
 Kettős finanszírozás elkerülése
 A tartalmi értékelési szempontok alapján vállalt kötelezettségek
betartása
A projekt részét képező gép/berendezés/anyag, beszerzéséről szóló
megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla,
egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának,
teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a
támogatási kérelem benyújtását követő napnál.

Eszköz beszerzésre
vonatkozó kötelezettségek
 Új, legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai
berendezések:

Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe
helyezésű, a támogatási kérelem benyújtásának
évétől számított legfeljebb két éve gyártott gépek,
technológiai berendezések beszerzése és beépítése
támogatható, amely a támogatható tevékenység
megvalósítását szolgálja
 Előírásoknak való megfelelés:
A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a
vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak,
illetve az azokat átültető magyar jogszabályoknak,
szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

Építési projektekre
vonatkozó kötelezettségek I.
 Műszaki ellenőr alkalmazása
 Számlarészletező
 Referenciaár: a kifizetési kérelem benyújtásakor érvényes
ÉNGY referenciaárakat kell alkalmazni. Ha ezen ÉNGY
nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a legutolsó
olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott
építési tétel szerepel
 Építéssel járó beruházások esetén az elszámolni kívánt
tételeknek szerepelniük kell az építési/felmérési naplóban.
Építéssel járó beruházástérintő kifizetési igénylésesetén be
kell nyújtani a kifizetési kérelemhez kapcsolódó építési
napló(rész) és felmérési napló(rész) másolatát.
Amennyiben papír alapú építési napló került becsatolásra a
kifizetési igényléshez, az e-építési napló vezetéséhez
kapcsolódó mentességről a műszaki ellenőr nyilatkozatának
benyújtása szükséges.

Építési projektekre
vonatkozó kötelezettségek II.
 Beépített anyag elszámolás: csak annyi anyaghoz
tartozó költség kerülhet elszámolásra– a hozzá
kapcsolódó elszámolható munkadíjjal együtt –
amennyi
anyag
a
támogatott
projekttel
kapcsolatosan ténylegesen felhasználásra került.
Bontott (használt) anyag beépítésére, valamint bontott
anyagra jutó támogatás igénybevételére a jelenlegi
szabályozás keretében nincs lehetőség.

Benyújtandó dokumentumokkal
kapcsolatos követelmények I.
 Számla, mint elszámoló bizonylat - A kedvezményezett
a hatályos jogszabályoknak (Áfa tv., a számviteli tv., az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény)
megfelelő, a kedvezményezett nevére és címére
kiállított elszámoló bizonylatokat –papír alapú
bizonylatok esetén az eredeti példányról készített
szkennelt másolatot, az elektronikusan kiállított és
hitelesített, elektronikus aláírással ellátott bizonylatokat
az eredeti pdf formátumban –köteles a kifizetési
igénylések részeként benyújtani.
Készpénz számla értéke < 1,5 millió Ft!

 Kifizetési bizonylatok - A kifizetést igazoló bizonylat
lehet
bankszámlakivonat,
pénztárbizonylat,
pénztárjelentés, főkönyvi napló, banki igazolás, melyek
eredeti példányáról készített szkennelt másolatot kell
benyújtani és elektronikus bankkivonat.

Benyújtandó dokumentumokkal
kapcsolatos követelmények II.
 Teljesítésigazolás - Ha a számlán egyértelműen
beazonosítható, hogy a támogatási kérelemben
szereplő beszerzés, szolgáltatás valósult meg, akkor a
külön
teljesítésigazolás
dokumentum
helyett
elfogadható a számlára rávezetett - a „teljesítést
igazolom” - szöveg a kedvezményezett cégszerű
aláírásával együtt. Amennyiben építésről szól a számla
és nincs külön teljesítésigazolás, mely tartalmazza az
elvégzett munkálatokat, akkor a mérnök, műszaki
ellenőr
teljesítésigazolásának,
aláírásának
is
szerepelnie kell a számlán.
 Szerződés (adásvételi, kivitelezői, szállítói, szolgáltatási
szerződés és releváns mellékletei), megrendelő, szóbeli
megállapodás esetén a kedvezményezett
nyilatkozata

Rossz

Helyes

Helyes

Rossz

Záró kifizetési igénylések
hiányosságai
 tartalmi értékelési szempontok teljesítését igazoló
dokumentum(ok) hiánya,
 záró szakmai beszámoló hiánya,

 számla nem megfelelő/hiányos záradékolása, vagy a
záradékolás teljes hiánya,
 100 000 forint alatti beszerzés esetében nem kerül
benyújtásra az írásbeli szerződés, vagy visszaigazolt
írásos megrendelés
 a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerinti kifizetést
igazoló bizonylatok, teljesítésigazolások, üzembe
helyezési jegyzőkönyvek, átadás-átvételi/műszaki
átadás-átvételi jegyzőkönyvek, stb. hiánya,
 nem a dokumentumok eredeti példánya kerül
szkennelésre és csatolásra,
 az elektronikusan hitelesített dokumentum nem az
eredeti, hiteles formában kerül benyújtásra.

Záró szakmai beszámoló
Az ügyfél köteles benyújtani a projekt záró kifizetési
kérelmével egy időben a projekt megvalósulásáról szóló
szakmai záró beszámolót. Amely tartalmazza a fejlesztés
bemutatását valamint a fejlesztés megvalósulását
bemutató minimálisan 3 darab fotót. A beszámolót a
csatolt mellékletekben megtalálható nyomtatványon
kérjük benyújtani. A beszámoló terjedelme minimum
3000, maximum 6000 karakter. A záró beszámoló
benyújtandó a Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú
Turisztikai Egyesülethez annak érdekében, hogy azt a
HACS saját honlapján közzétehesse.

További információk
 31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény
→Hasznos mellékletek
 Segédlet az elektronikus felület használatához és ekifizetési (előleg) kérelem benyújtásához 2019.01.10
 Tájékoztató kifizetési igénylés alapos és valósághű
elkészítéséről
 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről

A minél sikeresebb pályázatok benyújtása érdekében számítunk
együttműködésükre!
A munkaszervezeti irodában személyes
lehetőség, előre egyeztetett időpontban.

konzultációra
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