A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
PÁLYÁZATI KIÍRÁSA
MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A FEJLESZTÉS EURÓPAI ÉVE (EYD2015) KERETÉBEN
MEGVALÓSÍTANDÓ PROGRAMJAIK TÁMOGATÁSA CÉLJÁBÓL1

A pályázat kódszáma: KKM-2014-NEFE

1. Bevezető
Az Európai Parlament és a Tanács 2015-öt Fejlesztés Európai Évének (European Year for Development,
EYD2015) nyilvánította, amelyről közös határozatot (a továbbiakban: határozat, http://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.136.01.0001.01.HUN) hoztak. A tematikus év
keretében – hazai civil szervezetekkel több fordulóban folytatott egyeztetés eredményeit is hasznosítva –
Magyarország is benyújtotta Nemzeti Munkaprogramját (NMP) a Bizottság felé, amely tartalmazza azokat a
tevékenységeket, amelyeket Magyarország a tematikus év keretében tervez megvalósítani.
Az EYD2015 alapvető célja a nemzetközi fejlesztési együttműködés (NEFE), mint szakpolitika, és az abban
résztvevők bemutatása az EU polgárai számára, ezen belül is a tájékoztatás, a felelősségérzet és szolidaritás
elősegítése, valamint az aktív részvételre ösztönzés.

2. A pályázat célja
A pályázat célja – a határozatban foglaltakkal összhangban – olyan tevékenységek támogatása, amelyek
alkalmasak arra, hogy
a) tájékoztassák a magyar állampolgárokat az Unió és Magyarország által folytatott fejlesztési
együttműködésről, kiemelve az Unió és Magyarország által az eddigiekben elért eredményeket, és
azt, hogy Magyarország és az Unió a jövőben is hasonló eredményekre törekszik a 2015 utáni
időszakra vonatkozó és jelenleg alakuló átfogó globális fejlesztési és fenntartható fejlődési
keretrendszerrel (Post-2015 Agenda) összhangban,
b) ösztönözzék a magyar állampolgárok és érdekelt felek közvetlen bekapcsolódását, kritikus
gondolkodását és aktív érdeklődését a fejlesztési együttműködés terén, többek között a
szakpolitikák kidolgozásában és végrehajtásában,felhívják a figyelmet arra, hogy a magyar és uniós
fejlesztési együttműködés nemcsak a magyar és uniós segélyek kedvezményezettjei számára,
hanem a magyar és uniós polgárok számára is rejt előnyöket, hogy szélesebb körben
megismertessék a politikák fejlesztési célú koherenciáját, illetve, hogy erősítsék Európa és a fejlődő
országok polgáraiban a felelősségérzetet, a szolidaritást és az adandó lehetőségek iránti
fogékonyságot ebben a változó és egyre inkább egymásra utalt világban,bemutassák a Post-2015
folyamatot, különösen a fenntartható fejlődési célokat, kiemelve Magyarország szerepét a
folyamatban,mindezt speciálisan a magyar társadalmi-gazdasági környezethez igazítva.

3. A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás
A pályázat támogatására feltételesen rendelkezésre álló keretösszeg: 40.300.000,- HUF (negyvenmillió
háromszázezer forint). A keretösszeg abban az esetben áll rendelkezésre, ha az Európai Bizottság a magyar
Nemzeti Munkaprogramot jóváhagyja és az arra vonatkozó támogatási összeget Magyarország részére
átutalja. Ennek hiányában a pályázati kiírás érvényét veszti. Az egy pályázattal elnyerhető támogatás
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A pályázati kiírás jogalapja a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29.§ (2) 7) és 31.§ (1) a) pontja.
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legkisebb összege 620.000,- HUF (hatszázhúszezer forint), legnagyobb összege 15.500.000,- HUF
(tizenötmillió ötszázezer forint).
A költségvetési támogatás típusa: vissza nem térítendő támogatás.
A költségvetési támogatás módja: utófinanszírozás.
A pályázó kérelmére a KKM döntése alapján az elnyert költségvetési támogatás legfeljebb 25%-áig, erre
irányuló kifejezett kérelem alapján 50 %-áig utólagos elszámolással előleg folyósítható. Az előleg iránti
kérelemben részletesen ki kell fejteni a kérelem indokát.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat és több pályázatával is nyerhet támogatást.
A költségvetési támogatás felhasználható: 2015. január 1 – 2015. december 30. között megvalósuló
tevékenységekre.
A költségvetési támogatás felhasználásáról készített beszámoló (tartalmi jelentés és pénzügyi elszámolás)
megküldésének határideje: a KKM és a pályázat nyertese között kötött támogatási szerződésben
feltüntetett különböző projektszakaszok befejezését követő 30 nap.
Nem nyújtható költségvetési támogatás a pályázat benyújtásakor már megkezdett, illetve már megvalósult
tevékenységre, projektre vagy programra.
A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás legfeljebb a projekt összköltségvetésének 90%-a lehet.
A támogatott tevékenység összköltségvetésének legalább 10%-át a pályázónak saját forrásból kell
biztosítania. Saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által pénzben biztosított
forrás. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből nyújtott költségvetési támogatás,
kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó pályázó költségvetési szervnek, illetve ezen költségvetési
szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget.
A projekt megvalósításához kapott, egyéb forrásból származó támogatást a pályázatban fel kell tüntetni és
a benyújtott költségvetésben külön szerepeltetni kell.
4. A támogatható tevékenységek
Támogathatóak azok a tevékenységek, amelyek a pályázat céljával összhangban vannak (2. pont) és
megfelelnek a bírálati szempontoknak (4. pont), valamint az alábbiaknak:
A támogatható tevékenységek a következő célcsoportokra, vagy ezek kombinációjára irányulhatnak:
a) magyar állampolgárok, kiemelten a fiatalok,
b) magyar tudományos élet képviselői,
c) magyar vállalatok,
d) magyar döntéshozók,
e) magyar civil szervezetek.
A támogatható tevékenységek esetében alapvető elvárás a világosan, hatékonyan megtervezett
kommunikáció. A határozattal összhangban a tematikus év kiemelt célcsoportja a fiatalok, ezért
elengedhetetlen a közösségi media felületeken (különösen Twitter, Facebook) történő megjelenés.

5. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be:
- magyarországi székhelyű civil szervezetek, civil szervezetek szövetsége, valamint ezek jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egységei, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása előtt
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-

-

legalább két évvel nyilvántartásba vett és az alapszabályának, alapító okiratuknak megfelelő
tevékenységet ténylegesen folytatják (a továbbiakban: magyar civil szervezetek). 2
magyar civil szervezetek együttesen, továbbá magyarországi székhelyű gazdasági társasággal
együttműködésben. Az együttműködés tényét dokumentummal (pl. együttműködési
megállapodás) kell igazolni, valamint civil szervezetek közös pályázata esetén nyilatkozni kell a
főpályázó személyéről. Gazdasági társaság a jelen pályázaton elnyert költségvetési támogatásból
nem részesülhet, a KKM-mel megkötendő támogatási szerződésben szerződő fél nem lehet.
magyar civil szervezet és magyar oktatási intézmény, illetve tudományos intézet együttesen.

6. Csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó szabályok
-

-

-

-

-

Amennyiben a támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül,
azt az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24., 1. o.; a
továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján csekély összegű (de minimis)
támogatásként lehet nyújtani.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás
részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során a csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200 000 eurónak,
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)(9) bekezdéseit is.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást
nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső
határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más
csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben
az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság
határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak nyilatkoznia kell a részére és a támogatottal egy és ugyanazon vállalkozásnak3
minősülő vállalkozások részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
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magyar civil szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény) 2.§ 6. pontjában meghatározottaknak megfelelően.
3
Egy és ugyanazon vállalkozás: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll:
a)
valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével;
b)
valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy
felügyeleti testülete tagjainak többségét;
c)
valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi
vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott
rendelkezésnek megfelelően;
d)
valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb
részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei,
illetve tagjai szavazati jogának többségét.
Az első albekezdés a)–d) pontjában említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül
rendelkező vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
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A támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követően 10 évig meg kell őrizni.

7. Kizárt pályázók
Nem nyújtható költségvetési támogatás azon pályázó részére:
a) aki saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik, vagy
b) akit a miniszter írásbeli döntésével kizárt az előirányzat támogatási rendszeréből, a kizárás hatálya
alatt, vagy
c) aki a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 2/2013. (VIII.
30.) KüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálybalépését megelőzően a KKM-mel kötött
támogatási szerződésében foglaltakat megszegte és emiatt a KKM elállt a támogatási szerződéstől,
vagy pénzügyi elszámolását, tartalmi jelentését a KKM nem fogadta el, az elállástól, az elszámolás,
tartalmi jelentés elbírálásától számított 5 évig, vagy
d) akivel szemben a támogatás nyújtásának egyéb jogszabályban meghatározott, vagy a Rendelet
hatálybalépését megelőzően kötött szerződésből eredő akadálya van, vagy
e) akinek az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt esedékességű, meg nem fizetett
tartozása van, vagy
f) aki a támogatási igényében valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen
nyilatkozatot tett, vagy
g) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
h) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy
i) aki jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, vagy
j) aki nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1)
bekezdése szerinti követelményeknek, vagy
k) aki nem felel meg a jelen pályázati kiírásban foglalt feltételek bármelyikének, illetve az egyéb
vonatkozó jogszabályi feltételek bármelyikének, így különösen a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knytv.) rendelkezéseinek.

8. A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálása az alábbi értékelési szempontok alapján történik. Minden szempont esetében 1-től
5-ig adható pont (1=egyáltalán nem felel meg a szempontnak, 5=teljes mértékben megfelel a
szempontnak). A pályázatokat legalább három bíráló értékeli. A végső pontszám a bírálati pontszámok
számtani átlaga.
Relevancia:
A projekt illeszkedik a pályázat céljához, lehetséges célcsoport(ok)hoz.
A projekt leírás érthetősége:
A projektleírás mennyire írja le világosan és érthetően a megvalósítandó tevékenységet? Mennyire
gyakorlatias a koncepció? A helyzetfelmérés és a projekt céljai reálisak?
Koherencia:
Koherencia a célok, célcsoportok, tevékenységek, eredmények és költségek között.
Módszer:
A tervezett módszer (beleértve a partnerségeket/együttműködéseket is) megfelelő a tervezett célok
elérése érdekében.
Hatékonyság:
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A cél eléréséhez szükséges megfelelő tevékenységek kerültek kiválasztásra. A projekt átfogó céljai és
konkrét célkitűzései világosan rögzítettek és reálisak, a tervezett tevékenységek nagy valószínűséggel
elősegítik azok elérését.
Fenntarthatóság:
A projekt eredményei és hatásai a projekt befejezése vagy a külső támogatás (emberi, környezeti,
intézményi, pénzügyi források) megszűnése után is elfogadható szinten fennmaradnak, a projekt társadalmi
hasznossága, helyi elfogadottsága biztosítja további működtetését, fenntartását. Az ezt alátámasztó
indikátorok bemutatása.
Kreativitás/Innováció:
Mennyire kreatív a projekt, tartalmaz-e innovatív ötletet?
Projekt publicitása:
A projekt kommunikációja megalapozott, biztosítja a jó média-visszhangot és értékelést. A projekt
közvetlen és közvetett kommunikációs hatásai, ezek elérésének garanciái.
Költségvetés:
A költségvetés megfelelően tervezett, az egyes költségtípusok és költségtételek mértéke, aránya
megfelelően alátámasztott, indokolt.
Kockázatok és kockázatmenedzsment:
Mennyiben valósul meg a kockázati tényezők elkerülése/kiszűrése.
8.1.

A KKM Munkabizottsága a költségvetési támogatás odaítélésére vonatkozó javaslata kialakítása során
figyelembe veszi a következőket is:
A tervezett tevékenység milyen mértékben:
a) illeszkedik a külkapcsolati stratégiához,
http://2010-2014.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-kulugyminiszter-bemutatta-amagyar-kulpolitika-strategiai-iranyait-osszegzo-dokumentumot
b) illeszkedik az új NEFE stratégiához ( www. nefe. kormány.hu)
c) alkalmas a 2. pontban szereplő célok megvalósítására,
d) megfelel a pályázati kiírásban megfogalmazott konkrét követelményeknek,
e) erősíti a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a nemzetközi civil szféra közötti
kapcsolatot
f) alkalmas Magyarország külföldi megítélésének, a hiteles Magyarország-kép kialakításának
elősegítésére,
g) költséghatékony,
h) biztosít saját forrást.

8.2.

A határidőben beérkezett és a formai szempontoknak megfelelő pályázatokat Támogató a
Külgazdasági és Külügyminisztérium belső szabályzataiban, valamint a magyar és közösségi
jogszabályokban foglaltaknak megfelelően bírálja el.

8.3.

A KKM az eredményről a támogatási döntés meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban értesíti
a pályázót.

8.4.

A KKM a döntés eredményét közzéteszi a kormányportálon (www.kormany.hu).

8.5.

A pályázati feltételek teljesítése nem jelent jogosultságot a pályázatban megjelölt összegű
költségvetési támogatás igénybevételére. A pályázatot szerződéskötési ajánlatnak kell tekinteni.

8.6.

A KKM a nyertes pályázókkal a támogatás feltételeiről szerződésben állapodik meg. A KKM fenntartja
a jogot arra, hogy a pályázó által igényelt összegnél kevesebb költségvetési támogatást nyújtson.
5

9. A költségvetési támogatás felhasználása
A pályázó a költségvetési támogatás összegét kizárólag akkor használhatja fel az egyes költségek után járó
áfa kifizetésére, amennyiben a támogatással fedezett tevékenységével kapcsolatban áfa levonására vagy
annak visszaigénylésére nem jogosult. A pályázó a költségvetési támogatás összegét köztartozás
törlesztésére vagy más jellegű adó kifizetésére nem használhatja fel. A költségvetési támogatás összeget a
pályázó nem használhatja fel a megbízási díjakkal kapcsolatban felmerülő más adók vagy járulékok
kifizetésére. Továbbá a költségvetési támogatás nem használható bankköltség fedezésére. Eszközbeszerzés
esetén, ha ez nem szolgálja közvetlenül a projekt célját, akkor a költségvetési támogatás terhére történő
elszámolásra nincs lehetőség.

10. A pályázati dokumentáció
A pályázati dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) Hiteles másolatban harminc napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba
vételről,
b) Eredetiben a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd
által ellenjegyzett aláírásmintáját,
c) Eredetiben a pályázó valamennyi bankszámláját vezető hitelintézet harminc napnál nem régebbi
igazolását - a pontos számlaszám megjelölésével - a pályázó bankszámlájának vezetéséről,
fizetőképességéről,
d) A pályázó létesítő okiratáról készített egyszerű másolatot,
e) Pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétéről,
f) Saját forrás meglétét igazoló bankszámlakivonatot, hitelígérvényt vagy szerződést,
g) A pályázó képviselője által cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy:
ga) a pályázónak az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az
illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett,
gb) a pályázó felhatalmazza a KKM-et a Rendelet 13. § (3) bekezdésében foglalt adatok
nyilvántartására,
h) Előleg igénylése esetén a pályázó nyilatkozatát arról, hogy felhatalmazza a KKM-et beszedési
megbízás benyújtására,
i) Ha azt jogszabály előírja - a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedély
másolatát,
j) Pályázati adatlapot - minden pályázó által kitöltendő - (1. melléklet),
k) Adatlapot (1/A. vagy 1/B. vagy 1/C. vagy 1/D. melléklet),
l) Megvalósítási ütemtervet (2. melléklet),
m) Részletes tételes költségvetést forintban (3. melléklet) – a költségvetésben külön szerepeltetni kell
az áfa összegét és a saját forrás mértékét, valamint a saját forrás felhasználási módját és az esetleges
társfinanszírozás összegét,
n A pályázó képviselője által cégszerűen aláírt pályázói nyilatkozatot (4. melléklet),
o) A Knytv. 14. §-ában meghatározott nyilatkozatot (a közzétételi kérelmet csak abban az esetben
kell kitölteni, ha a pályázónak a hivatkozott törvény szerinti érintettsége illetve
összeférhetetlensége fennáll) (5. illetve 6. melléklet).
p) A megvalósítandó projekt részletes leírását a Pályázatírási segédlet alapján (7. melléklet)
q) Csekély összegű (de minimis) támogatásokról szóló nyilatkozat (9. melléklet)

11. A pályázat benyújtása
Kérjük, hogy a pályázatokat lehetőség szerint Calibri betűtípussal, 11-es betűmérettel készítsék el.
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A pályázatok beérkezése folyamatos, a benyújtás határnapja:

(2014. december 18.)
A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA MIATT IGAZOLÁSNAK HELYE NINCS!

A pályázatot és valamennyi, a pályázati kiírásban előírt dokumentumot magyar nyelven, egy eredeti
példányban, minden oldalon szignáltan vagy aláírtan, és egy példányban elektronikus (CD) formában, zárt
borítékban, kódszámmal ellátva kizárólag postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani:
KKM, Költségvetési Főosztály, “EYD2015 pályázat”, 1027 Budapest, Bem rkp. 47.

A pályázat kódszámát – KüM-2014-NEFE – minden benyújtott anyagon kérjük feltüntetni.
A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos mindennemű költség a pályázót terheli.
A KKM a pályázattal kapcsolatos konzultáció/tájékoztató tartását tervezi az érdeklődő pályázók részére.
Kérjük, hogy amennyiben részt venne a konzultáción, ezt jelezze a nefefo@mfa.gov.hu email címen
legkésőbb november 30-ig.
12. Hiánypótlás
A pályázatok hiányos benyújtása esetén a KKM egy alkalommal a pályázót hiánypótlásra hívja fel, azzal,
hogy a jelen pályázati kiírás 4. valamint 5. és 6. mellékletében foglalt nyilatkozat illetve közzétételi kérelem
csatolásának elmulasztása esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázati kiírás 4. mellékletében foglalt pályázói nyilatkozat csatolása nélkül a benyújtott pályázat
érvénytelen.
A nyilatkozat/közzétételi kérelem (5/6. melléklet) csatolása nélkül a pályázat érvénytelen, figyelemmel a
Knytv. 14. §-ára. (A nyilatkozattal/közzétételi kérelemmel kapcsolatos segédlet a jelen pályázati kiírás 6/A.
mellékletében található).
A hiánypótlás határideje a hiánypótlásra történő felhívás kézhezvételétől számított nyolcadik nap. A
hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását
eredményezi.

13. Érvénytelen pályázat
Érvénytelen az a pályázat:
a) amely nem felel meg a pályázati kiírásnak;
b) amelyet nem a jelen pályázati kiírás 1. mellékletét képező adatlapon nyújtottak be;
c) amelyhez a jelen pályázati kiírás 5. mellékletben foglalt nyilatkozatot nem csatolták;
d) amelyhez a jelen pályázati kiírás 6. mellékletben foglalt nyilatkozatot, és érintettség fennállása
esetén a 7. mellékletben szereplő kérelmet nem csatolták, figyelemmel a Knytv. 14. §-ára;
e) amely a pályázati kiírás megjelenését követő 30. napot követően érkezett be a KKM-hoz.

14. Jogorvoslat
A támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozóan az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 90. §-ban foglaltak az irányadók.
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Az Ávr. hivatkozott rendelkezésének megfelelően a pályázati úton biztosított költségvetési támogatás
esetén a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást
nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására
vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére
vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
A pályázó, mint a támogatás kedvezményezettje (a továbbiakban: kifogást tevő) a kifogást írásban
nyújthatja be a külgazdasági és külügyminiszternek.
A kifogásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a nem természetes személy kifogást tevő
képviselője nevét,
b) a kifogással érintett pályázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához
szükséges adatokat,
c) a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását,
d) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett
jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és
e) nem elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását.
A kifogást a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon
belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtétől vagy a mulasztástól számított harminc napon
belül lehet benyújtani.

15. A jogosulatlanul igénybevett költségvetési támogatás visszatérítése
A nyertes pályázók legkésőbb a támogatási szerződés aláírásakor kötelesek átadni valamennyi - jogszabály
alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájukra vonatkozó, a KKM javára szóló
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó levelet és a pénzforgalmi szolgáltató
visszaigazolását arról, hogy a pályázótól befogadták a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.
6.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelő - a KKM-ot a pályázó bankszámlái ellen beszedési megbízás
benyújtására felhatalmazottként megjelölő és csak a KKM hozzájárulásával visszavonható - felhatalmazó
levelet. A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési
megbízás esetére a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést is. A
KKM az elszámolás elfogadásának tényéről értesítést küld a pályázónak, egyúttal megadja a hozzájárulást
a felhatalmazó levél visszavonásához.

16. Egyéb rendelkezések
Egyéb, a pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok, így különösen a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, Knytv., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, Áht., Ávr., valamint a Rendelet rendelkezései az irányadók.
A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információt a KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya ad (tel.: +36-1458-1231, e-mail: nefefo@mfa.gov.hu)
A KKM fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati kiírást a beérkezési határidő előtt visszavonja.
A pályázati kiírás és annak mellékletei letölthetők a kormányportálról (www.kormany.hu).
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Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezik mellékletei (együttesen: pályázati kiírás). Ezek
együttesen tartalmazzák a pályázathoz szükséges valamennyi feltételt. A pályázati kiírásban nem
szabályozott kérdésekben a jogszabálymutatóban szereplő jogszabályok az irányadóak.

Mellékletek:
1. melléklet:
1/A. melléklet:
1/B. melléklet:
1/C. melléklet:
1/D. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:
4. melléklet:
5-6. melléklet:

6/A. melléklet:
7. melléklet:
8. melléklet:
9. melléklet:

Pályázati adatlap
Adatlap egyesület részére
Adatlap alapítvány részére
Adatlap civil szervezetek szövetsége részére
Adatlap civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége részére
Megvalósítási ütemterv
Költségvetés
Pályázói nyilatkozat
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy
hiányáról szóló nyilatkozat, valamint közzétételi kérelem
Segédlet a 6-7. melléklet kitöltéséhez
Pályázatírási segédlet
Lehetséges javasolt tevékenységek
Csekély összegű (de minimis) támogatásokról szóló nyilatkozat

Jogszabálymutató:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2000. évi C. törvény a számvitelről
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról
h) 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
i) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
j) 2/2013. (VIII. 30.) KüM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának
szabályairól
k) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24., 1. o.)
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1. melléklet
PÁLYÁZATI ADATLAP
A pályázat elnevezése:

A pályázó (több pályázó esetén a főpályázó) neve/cégneve:
A pályázó (főpályázó) képviselőjének neve, beosztása:
A pályázó (főpályázó) címe/székhelye:
A pályázó (főpályázó) értesítési címe (elektronikus, postai, telefon és faxszám – kérjük, csak olyat
adjon meg, amelyen ténylegesen elérhető):

A pályázó (főpályázó) működésének formája:
 alapítvány
 egyesület
 civil szervezetek szövetsége
 civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

Projektvezető:
Neve és beosztása:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:

Végrehajtó partner (amennyiben van):
A partnerszervezet neve:
A végrehajtó partner működésének formája:
A felelős vezető neve és beosztása:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:

A projekt kezdésének és befejezésének időpontja (év/hó/nap – év/hó/nap):
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A projekt rövid ismertetése magyar és angol nyelven (legfeljebb 2500-2500 karakter):

Az igényelt költségvetési támogatás összege (Ft):
Saját forrás összege (Ft):
Egyéb támogatás (forrás és összeg) (Ft):
Igényel előleget?
Igen


Nem


Amennyiben igényel előleget, annak mértéke (%) és összege (Ft):

Szükséges-e hatósági engedély a projekt megvalósításához?
Igen


Nem
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Aláírások:

Projektvezető:

A pályázó képviselője:

Hely és dátum:

Hely és dátum:
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1/A. melléklet

ADATLAP
Egyesület részére

Az egyesület neve:
Nyilvántartási száma:
A nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte:
Az egyesület székhelye:
Az egyesület adóazonosító száma:
Az egyesület társadalombiztosítási folyószámlaszáma:
Az egyesület számlavezető pénzintézetének neve, címe:
Az egyesület bankszámlaszáma:
Az egyesület képviselőjének neve:
A képviselet módja (együttes/önálló):
Az egyesület célja:
Az alapszabály kelte:
Közhasznú jogállás megszerzése esetén:
a) közhasznúsági fokozat:
b) megszerzésének időpontja:

Részesült-e korábban a KKM által nyújtott költségvetési támogatásban?
Igen


Nem


Ha igen, akkor a KKM melyik szervezeti egységétől, mikor, milyen projektre, mekkora összegre pályázott,
mekkora összeget nyert?

KüM szervezeti
egység (előirányzat
megnevezése)

Év

Projekt megnevezése

Pályázott összeg
(Ft)
nettó
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bruttó

Elnyert költségvetési
támogatási összeg
(Ft)
nettó

bruttó

A megpályázott projekt vonatkozásában nyújtott-e be más pályázatot?
Igen


Nem


Ha igen, akkor hova, mikor és mekkora összegben?
Pályázott összeg (Ft)
Szervezet

Év

Projekt megnevezése
nettó

bruttó

A megpályázott projekt vonatkozásában részesült-e egyéb támogatásban?
Igen


Nem


Ha igen, akkor milyen szervezettől, mikor és mekkora összegben?

Szervezet

Év

Projekt megnevezése
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Pályázott összeg
(Ft)

Elnyert támogatási
összeg
(Ft)

nettó

nettó

bruttó

bruttó

1/B. melléklet
ADATLAP
Alapítvány részére

Az alapítvány neve:
Nyilvántartási száma:
A nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte:
Az alapítvány székhelye:
Az alapítvány adószáma:
Az alapítvány társadalombiztosítási folyószámlaszáma:
Az alapítvány számlavezető pénzintézetének neve, címe:
Az alapítvány bankszámlaszáma:
Az alapítvány képviselőjének neve:
A képviselet módja (együttes/önálló):
Az alapítvány célja:
Az alapítvány típusa: (alapítvány vagy közalapítvány)
Az alapítvány vagyonfelhasználási módja:
Nyílt vagy zárt alapítvány:
A kezelő szerv, illetőleg a kezelő szervezet tagjainak neve:
Az alapító okirat kelte:
Közhasznú jogállás megszerzése esetén:
a) közhasznúsági fokozat:
b) megszerzésének időpontja:

Részesült-e korábban a KKM által nyújtott költségvetési támogatásban?
Igen


Nem


Ha igen, akkor a KKM melyik szervezeti egységétől, mikor, milyen projektre, mekkora összegre pályázott,
mekkora összeget nyert?
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KüM szervezeti
egység (előirányzat
megnevezése)

Év

Projekt megnevezése

Pályázott összeg
(Ft)
nettó

bruttó

Elnyert költségvetési
támogatási összeg
(Ft)
nettó

bruttó

A megpályázott projekt vonatkozásában nyújtott-e be más pályázatot?
Igen


Nem


Ha igen, akkor hova, mikor és mekkora összegben?
Pályázott összeg (Ft)
Szervezet

Év

Projekt megnevezése
nettó

bruttó

A megpályázott projekt vonatkozásában részesült-e egyéb támogatásban?
Igen


Nem


Ha igen, akkor milyen szervezettől, mikor és mekkora összegben?

Szervezet

Év

Projekt megnevezése
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Pályázott összeg
(Ft)

Elnyert támogatási
összeg
(Ft)

nettó

nettó

bruttó

bruttó

1/C. melléklet

ADATLAP
Civil szervezetek szövetsége részére

A civil szervezetek szövetsége neve:
Nyilvántartási száma:
A nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte:
A civil szervezetek szövetsége székhelye:
A civil szervezetek szövetsége adóazonosító száma:
A civil szervezetek szövetsége társadalombiztosítási folyószámlaszáma:
A civil szervezetek szövetsége számlavezető pénzintézetének neve, címe:
A civil szervezetek szövetsége bankszámlaszáma:
A civil szervezetek szövetsége képviselőjének neve:
A képviselet módja (együttes/önálló):
A civil szervezetek szövetsége célja:
Az alapszabály kelte:
Közhasznú jogállás megszerzése esetén:
c) közhasznúsági fokozat:
d) megszerzésének időpontja:

Részesült-e korábban a KKM által nyújtott költségvetési támogatásban?
Igen


Nem


Ha igen, akkor a KKM melyik szervezeti egységétől, mikor, milyen projektre, mekkora összegre pályázott,
mekkora összeget nyert?

KüM szervezeti
egység (előirányzat
megnevezése)

Év

Projekt megnevezése

Pályázott összeg
(Ft)
nettó
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bruttó

Elnyert költségvetési
támogatási összeg
(Ft)
nettó

bruttó

A megpályázott projekt vonatkozásában nyújtott-e be más pályázatot?
Igen


Nem


Ha igen, akkor hova, mikor és mekkora összegben?
Pályázott összeg (Ft)
Szervezet

Év

Projekt megnevezése
nettó

bruttó

A megpályázott projekt vonatkozásában részesült-e egyéb támogatásban?
Igen


Nem


Ha igen, akkor milyen szervezettől, mikor és mekkora összegben?

Szervezet

Év

Projekt megnevezése
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Pályázott összeg
(Ft)

Elnyert támogatási
összeg
(Ft)

nettó

nettó

bruttó

bruttó

1/D. melléklet

ADATLAP
Civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége részére

A civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége neve:
Nyilvántartási száma:
A nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte:
A civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége székhelye:
A civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége adóazonosító száma:
A civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége társadalombiztosítási
folyószámlaszáma:
A civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége számlavezető pénzintézetének
neve, címe:
A civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége bankszámlaszáma:
A civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége képviselőjének neve:
A képviselet módja (együttes/önálló):
A civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége célja:
Az alapszabály kelte:
Közhasznú jogállás megszerzése esetén:
e) közhasznúsági fokozat:
f) megszerzésének időpontja:

Részesült-e korábban a KKM által nyújtott költségvetési támogatásban?
Igen


Nem


Ha igen, akkor a KKM melyik szervezeti egységétől, mikor, milyen projektre, mekkora összegre pályázott,
mekkora összeget nyert?
KüM szervezeti
egység (előirányzat
megnevezése)

Év

Projekt megnevezése
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Pályázott összeg
(Ft)

Elnyert költségvetési
támogatási összeg
(Ft)

nettó

bruttó

nettó

bruttó

A megpályázott projekt vonatkozásában nyújtott-e be más pályázatot?
Igen


Nem


Ha igen, akkor hova, mikor és mekkora összegben?
Pályázott összeg (Ft)
Szervezet

Év

Projekt megnevezése
nettó

bruttó

A megpályázott projekt vonatkozásában részesült-e egyéb támogatásban?
Igen


Nem


Ha igen, akkor milyen szervezettől, mikor és mekkora összegben?

Szervezet

Év

Projekt megnevezése
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Pályázott összeg
(Ft)

Elnyert támogatási
összeg
(Ft)

nettó

nettó

bruttó

bruttó

2. melléklet

MEGVALÓSÍTÁSI ÜTEMTERV

Az ellátandó feladatok ütemtervi egységenkénti
részletezése

A feladat elvégzéséhez szükséges közvetlen költségek részletezése

Feladatokhoz
9.
rendelhető
Felmerülő
oszlopból
Felmerülő
Mennyiségi
Konkrét
idő
kiadások
8.
az
9. oszlopból
Projekt
kiadások
egységre Összes
9. oszlopból
Időtartama
teendők Munkakör/szolgálszükséglet,
költségoszlopból igényelt
a saját
sorszám
szakasz
költségjutó
költsége
partner
(-tól-ig)
részletes tatás megnevezése
/egyéb
nemen
az ÁFA
KüM hozzájárulás
megjelölése
nemenkénti
tervezett
(5x8)
hozzájárulása
felsorolása
mérhető/
belüli
összege támoösszege
megnevezése
díja/ára
mennyiségi
részletezése
gatás
egység
összege
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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4. melléklet
NYILATKOZAT
támogatási döntéshez
Alulírott (név):
mint a (szervezet neve):
székhelye:
nyilvántartásba vételt elrendelő
bíróság:
nyilvántartásba vételi végzés
száma:
adószám:
TB törzsszám:
számlavezető bank neve:
bankszámlaszám:
képviselője

1. Tudomásul veszem, hogy részemre költségvetési támogatás nem folyósítható, amíg lejárt
esedékességű, meg nem fizetett köztartozásom van, illetve a megítélt és folyósításra kerülő
esedékes költségvetési támogatásból a köztartozás összege visszatartásra kerül. A visszatartott
összegről a támogató írásban értesít.
2. Tudomásul veszem, hogy a köztartozás vizsgálata céljából - a támogatási jogviszony fennállásáig a támogató vagy a támogató adatszolgáltatása alapján a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adóés Vámhivatal jogosultak az általam képviselt szervezet nevének (megnevezésének), lakhelyének
(székhelyének), adószámának, adóazonosító jelének kezelésére.
3. Hozzájárulok, hogy a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, az Állami Számvevőszék,
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami
adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában részt vevő szervek és a
jogszabályban meghatározott egyéb jogosultak a Magyar Államkincstár által működtetett
monitoring rendszerben nyilvántartott adatokhoz hozzáférjenek.
4. Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet a támogatott tevékenység tekintetében
az általános forgalmi adó levonására
a)
□ jogosult,
□ nem jogosult.
b)
□ az adóterhet áthárítja
□ nem hárítja át.
5. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
6. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolás,
csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt
7. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet
□ a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett,
□ e kötelezettség szempontjából nem releváns szervezet.
8.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet
□ jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén
átlátható szervezetnek minősül,
□ e szempontból nem releváns szervezet.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás
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5. melléklet

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenség
vagy érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A pályázó
neve vagy elnevezése:
lakcíme vagy
székhelye:
képviselőjének neve:
Természetes személy
születési helye, ideje:
Gazdasági társaság
cégjegyzékszáma:
Egyéb szervezet
nyilvántartásba vételi
okirat száma:

adószáma:
nyilvántartásba vevő
szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből
nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knytv.)
a) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
□ nem áll fenn
□ fennáll a(z) ... pont alapján
b) 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
□ nem áll fenn
□ fennáll a(z) ... pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
.................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................
...........................................................................................................................................................................
......................................
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................
...........................................................................................................................................................................
......................................
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
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6. melléklet
KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségéről
A pályázó
neve vagy elnevezése:
lakcíme vagy
székhelye:
képviselőjének neve:
Természetes személy
születési helye, ideje:
Gazdasági társaság
cégjegyzékszáma:
Egyéb szervezet
nyilvántartásba vételi
okirat száma:

adószáma:
nyilvántartásba vevő
szerv
megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a
továbbiakban: Knytv.) 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt
szervezettel az alábbiakra tekintettel fennáll.
1. A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban állok ..................................................................... (a szervezet neve és székhelye), de
a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
2. Az alábbi közjogi tisztséget betöltő nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok:
□ köztársasági elnök
□ az Országgyűlés által választott vagy a
□ polgármester vagy
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő
főpolgármester
□ alpolgármester vagy főpolgármester-helyettes
□ helyi önkormányzat
□ központi államigazgatási szerv - a Knytv. 2. § (1)
képviselő-testülete
bekezdés d) pontja alá nem tartozó - vezetője vagy
bizottságának tagja
helyettese

□ országgyűlési vagy
európai parlamenti
képviselő
□ helyi önkormányzati
képviselő
□ regionális fejlesztési
tanács tagja

3. Az 1. vagy 2. pont szerinti személy közeli hozzátartozója vagyok, mivel
□ közeli hozzátartozóm a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntéselőkészítőnek vagy döntéshozónak,
□ közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:
□ házastárs
□ egyeneságbeli rokon
□ örökbefogadott
□ mostoha- vagy
□ örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülő
□ testvér
neveltgyermek
4. A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az 1-3. pontban megjelölt személy
tulajdonában áll.
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszony fennáll:
...............................................................................
24

.................................................................................................................................................................... (a
szervezet neve, székhelye)
Közjogi tisztség
megjelölése:
□ köztársasági elnök
□ az Országgyűlés által választott vagy a
□ országgyűlési vagy
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő
európai parlamenti
képviselő
□ polgármester vagy
□ alpolgármester vagy főpolgármester-helyettes
□ helyi önkormányzati
főpolgármester
képviselő
□ helyi önkormányzat
□ központi államigazgatási szerv - a Knytv. 2. § (1)
□ regionális fejlesztési
képviselő-testülete
bekezdés d) pontja alá nem tartozó - vezetője vagy tanács tagja
bizottságának tagja
helyettese
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:
□ házastárs
□ egyeneságbeli rokon
□ mostoha- vagy
□ örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülő
neveltgyermek

□ örökbefogadott
□ testvér

5. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet
tekintetében az érintettség fennáll, mert
□ vezető tisztségviselője,
□ az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy
□ társadalmi szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő szervnél vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő vagy e személyek
közeli hozzátartozója.
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója:
................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.....................................
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszony fennáll:
..............................................................................
.................................................................................................................................................................. (a
szervezet neve, székhelye)
Közjogi tisztség megjelölése:
□ köztársasági elnök
□ az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő
□ polgármester vagy
főpolgármester
□ helyi önkormányzat
képviselő-testülete
bizottságának tagja

□ alpolgármester vagy főpolgármester-helyettes
□ központi államigazgatási szerv - a Knytv. 2. § (1)
bekezdés d) pontja alá nem tartozó - vezetője vagy
helyettese

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése:
□ házastárs
□ egyeneságbeli rokon
□ mostoha- vagy
□ örökbefogadó-, mostoha- vagy nevelőszülő
neveltgyermek

□ országgyűlési vagy
európai parlamenti
képviselő
□ helyi önkormányzati
képviselő
□ regionális fejlesztési
tanács tagja

□ örökbefogadott
□ testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a Knytv. rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.
Kelt:
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Aláírás/Cégszerű aláírás
6/A. melléklet
Segédlet a 6-7. melléklet kitöltéséhez
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knytv.)
rendelkezik arról, hogy a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség illetve érintettség
fennállása kapcsán.
A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a Knytv. 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi
okiratának száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

A nyilatkozat csatolása kötelező a pályázati anyaghoz.
Elmulasztása esetén hiánypótlásra nincs lehetőség!

Az összeférhetetlenségi okok az alábbiak:
Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló
jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja,
tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja,
f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező
azon szervezeti egysége,
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési,
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knytv. 13. § alapján a kormányportálon
közzétették.
Összeférhetetlenség esetén a pályázó nem részesülhet támogatásban.
Kizárt közjogi tisztségviselő:
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a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a
közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés
esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által
meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai,
illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző
szervének tagjai;
Az érintettségi okok az alábbiak:
Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c)
pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a kormányportálon történő közzétételét a pályázat
benyújtásával egyidejűleg.
Érintettség fennállása esetén a pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a nyilatkozatot és
közzétételi kérelmet megfelelően kitöltve csatolta a pályázatához.
Nem kizárt közjogi tisztségviselő:
nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti
képviselő, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi
önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi
államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(Kérjük, hogy a nyilatkozaton külön fel nem tűntetett, csak jelen felsorolásban szereplő esetekről is
nyilatkozzanak, amennyiben az érintettség fennáll)
Amennyiben a pályázónak a hivatkozott törvény szerinti érintettsége illetve összeférhetetlensége
fennáll, a nyilatkozaton túl a 7. melléklet további részét, a közzétételi kérelmet is ki kell töltenie.

A 6. és a 7. mellékletében foglalt nyilatkozat/közzétételi kérelem csatolásának elmulasztása esetén
hiánypótlásra nincs lehetőség!
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7. melléklet

PÁLYÁZATÍRÁSI SEGÉDLET
(A pályázatot az alábbi struktúrának megfelelően, max 5 A/4 oldal terjedelemben kell összeállítani)

1. Kiindulópontok, problémák azonosítása, helyzetelemzés
2. Általános célkitűzések, konkrét célok, célcsoportok meghatározása
3. Várt eredmények
4. A célok elérése érdekében végzendő tevékenység(ek) és azok indoklása
5. A megvalósításhoz választott módszerek és azok indoklása
6. A megvalósításban résztvevők száma, szerepe és feladatai, szervezeti felépítés
7. A megvalósításhoz használt infrastruktúra
8. Minőséget és fenntarthatóságot biztosító tényezők és azok indoklása
9. A

projekt

megfelelő

kommunikációja

érdekében

tett

intézkedések,

a

tervezett

kommunikációs eszközök, csatornák és azok indoklása a projekt közvetlen és közvetett
kommunikációs hatásai, ezek elérésének garanciái, mérőszámai,
10. Amennyiben van: ilyen vagy hasonló projektek megvalósításában szerzett tapasztalat (a
projekt címének, a megvalósítás időtartamának, az esetleges végrehajtó partnereknek és a
projekt költségvetésének megjelölésével)
11. Amennyiben van: a végrehajtó partner bemutatása, az együttműködés indoklása, a
résztvevők megvalósításban betöltött szerepének bemutatása
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8. sz. melléklet

Lehetséges javasolt tevékenységek
1. Globális nevelés témában jó gyakorlatok, meglévő eszközök összegyűjtése és széles körű
elérhetővé tétele
2. Kommunikációs kampány, pl. roadshow
3. Konferencia, workshop szervezése
4. Média bevonására épülő projektek
5. Vitaversenyek
6. Oktatási intézményeket, diákokat, oktatókat bevonó projektek
7. Nyílt napok szervezése, önkéntesek bevonása
8. Magyar vállalatokkal közös projektek
9. Innovatív kommunikációs eszközökre épülő projektek
10. Megvalósult NEFE-projektek, eddig elért eredmények innovatív kommunikációs/audiovizuális
eszközökkel történő bemutatása
11. Kiállítások, művészeti vetélkedők, sportversenyek
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9. sz. melléklet
NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
(HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

1. Pályázó adatai
Név:
Adószám:
Elérthetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a pályázó,
továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a pályázó az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, a következő csekély összegű
támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a pályázó, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a pályázó
egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be
támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása
folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához
szükséges adatokat is tartalmazzák.4

4

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell
számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az
egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű
támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély
összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján
arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
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2/a. Csekély összegű támogatások5

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet
száma)

Támogatást
nyújtó szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

5

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében
végzett
közúti
kereskedelmi
árufuvarozáshoz
vette
igénybe?

Kérelem
benyújtásának
dátuma6

Odaítélés
dátuma

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által
érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
6
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
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2/b. Csekély összegű támogatások7
SorTámogatás összege
szám
Forint
Euró

Támogatás bruttó támogatástartalma8
Forint

Euró9

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a pályázó
az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható
kockázatfinanszírozási célú (kockázatitőke-támogatás) intézkedés vagy azonos elszámolható
költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
7

A 2/a. táblázatban szereplő támogatásokra vonatkozóan kell kitölteni a megfelelő sorszámok feltüntetésével.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
9
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban
meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyam alkalmazandó.
8
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meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a pályázó
vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.10
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a pályázó milyen, a jelen pályázattal érintett csekély összegű
támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy a jelen
pályázattal érintett csekély összegű támogatással azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedésre
vonatkozó állami támogatásra nyújtott be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell
nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
4/a. Adatok a kockázatfinanszírozási célú intézkedések vagy azonos elszámolható költségek
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Támogatás
Kérelem
jogalapja
Támogatási kategória
SorTámogatást
benyújOdaítélés
(uniós állami
(pl. regionális beruházási
szám
nyújtó szervezet
tásának
dátuma
támogatási
támogatás)
dátuma11
szabály)

10

Itt kizárólag a pályázó tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok,
valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
11
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
33

4/b. Adatok a kockázatfinanszírozási célú intézkedések vagy azonos elszámolható költségek
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 12
Kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott
Maximális
Kockázatfinanszírozási célú
állami támogatás bruttó
támogatási
intézkedés
Sortámogatástartalma / azonos
intezitás (%)
teljes összege jelentértéken /
szám
elszámolható költségek
vagy
azonos elszámolható költségek
vonatkozásában nyújtott állami
maximális
teljes összege jelentértéken
támogatás bruttó
támogatási
13
támogatástartalma
összeg
Forint
Euró
Forint
Euró14

Nyilatkozom, hogy a pályázó aláírásra jogosult képviselője vagyok és a fent megadott adatok
helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Kelt:

……………………………..
Pályázó (aláírás, pecsét)

12

A 4/a. táblázatban szereplő támogatásokra vonatkozóan kell kitölteni a megfelelő sorszámok feltüntetésével.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
14
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban euróban
meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyam alkalmazandó.
13
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