Civil szervezetek 1-es típusú diabétesszel
kapcsolatos tájékoztatási feladatainak
támogatása”
(Kód: CSP-DB-20)

„

Pályázati útmutató

2020.

TARTALOMJEGYZÉK
1.
2.
3.
4.
5.

A pályázati program célkitűzései .......................................................................................
Támogatott tevékenységek és kiadástípusok .........................................................................
A pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó feltételek ......................................................
Támogatási időszak ........................................................................................................
A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók .............................................

3
3
8
8
8

5.1.

Pályázati dokumentáció .................................................................................................................. 9

5.2.

Kötelező regisztráció ........................................................................................................................ 9

5.2.1. Regisztráció menete ............................................................................................................................. 9
5.2.2. Regisztrációs nyilatkozat .................................................................................................................. 10
5.2.3. Regisztrációval kapcsolatos határidők ........................................................................................... 10
5.2.4. Regisztrációs dokumentumok ellenőrzése ..................................................................................... 11
5.3.

Pályázat elkészítése és benyújtása .............................................................................................. 11

6.
A pályázatok benyújtásának határideje .............................................................................. 13
7.
A pályázatok érvényességi ellenőrzése ............................................................................... 14
9.. A támogatói okirat kiadása .................................................................................................. 15

9.1. A támogatói okirat kiadásának feltételei .......................................................................................... 16
9.2. Támogatói okirat kiadása előtti módosítási kérelem ...................................................................... 16
10. A támogatási összeg folyósítása .......................................................................................... 17
11. Támogatói okirat kiadása utáni módosítási kérelem ................................................................. 17
12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése ................................................................................ 17

12.1. Pénzügyi elszámolás ........................................................................................................................... 18
12.1.1.

Pénzügyi elszámolás formai kellékei ...................................................................................... 19

12.1.2.

Számviteli bizonylatok záradékolása és hitelesítése ........................................................... 20

12.1.3.

Pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok ............................................................ 20

12.1.4.

Saját forrás és az államháztartásból származó támogatások elszámolása .................... 21

12.1.5.

Hivatalos képviselő részére nyújtott kifizetés ....................................................................... 21

12.1.6.

Pénzügyi elszámolás kötelező tartalma ................................................................................. 21

12.1.7.

Pénzügyi elszámolásban megengedett eltérések ................................................................. 22

12.1.8.

Pénzügyi elszámolás elkészítése az EPER-ben ...................................................................... 22

12.1.9. Szakmai beszámoló .......................................................................................................................... 23
12.1.10. Egyéb ellenőrzések ......................................................................................................................... 23
13. Lezárás ......................................................................................................................... 23
14. Lemondás ...................................................................................................................... 24
15. Adatmódosítás ............................................................................................................... 24
16. Iratbetekintés szabályai .................................................................................................... 24
17. Kifogás .......................................................................................................................... 24
18. A pályázati felhívásban és az útmutatóban használt fogalmak ...................................................... 25
19. Egyéb tudnivalók ............................................................................................................. 26

2

1.
A pályázati program célkitűzései
A pályázát céljá á civil szérvézéték áz 1-és típusu diábétészés gyérmékék, fiátálok társádálmi
ésélyégyénloségénék és á diábétészés gyérmékék intégráciojánák éloségítésé, és á hitélés és
pontos tájékoztátásbiztosításá. A pályázát célul tuzi ki á prévéncio érosítését, á réléváns
informáciok kommunikálását, á gyérmékkori cukorbétégség spéciális problémákorénék
bémutátását. A pályázát céljá, hogy áz 1-és típusu diábétész jéllémzoi, á kézélés léhétségés modjá
á lákosság szélés korébén ismértté váljánák, áz érintéttékét né érjé hátrányos mégkulonboztétés,
á léhétoségéik tovább bovuljénék
2.

Támogatott tevékenységek és kiadástípusok

A költségvétést mágyár forintbán kéll mégtérvézni. A költségvétési táblá égyés fősoráin és
álsoráin térvézhétő költségék, kiádások köré:
A
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
B
B1
B2
B3
C
C1
C2
C3

DOLOGI KIADÁSOK
Ingátlán üzéméltétés költségéi
Jármű üzéméltétés költségéi
Adminisztráció költségéi
PR, márkéting költségék
Humánérőforrás féjlésztésénék költségéi
Kommunikációs költségék
Utázás-, kiküldétés költségéi
Szállítás költségéi
Mégbízási díj (számlás kifizétés)
Élélmiszér, étkézés költségéi
Nyomdáköltségék
Szérkésztési költségék
Sokszorosítási költségék
Térjésztési költségék
Oktátás, tánácsádás (számlás kifizétés)
Réndézvényék szérvézési költségéi
Konférénciák, képzésék, továbbképzésék lébonyolításánák költségéi (számlás
kifizétés)
Egyéb bészérzésék, szolgáltátások
BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
Bérköltség
Mégbízási jogviszony díjá (bérszámféjtétt)
Mégbízási díját, munkábért térhélő ádók és járulékok
TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK
200 ézér Ft álátti tárgyi észközök
200 ézér Ft félétti tárgyi észközök
Immátériális jávák

A - DOLOGI KIADÁSOK:
A Dologi kiádások fősoron olyán költségékét léhét térvézni, mélyék kizárólág á prográm, projékt
mégválósításához kápcsolódó - számlá éllénébén kifizététt - ányágköltség vágy szolgáltátás
értékét tártálmázzák. Ezén fősor álátt lévő álsorokon áz álábbi költségék térvézhétőék á pályázáti
költségvétésbén:
A1 Ingátlán üzéméltétés költségéi:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál, pályázáti
prográmmál összéfüggő, á szérvézét tulájdonábán lévő vágy áltálá bérélt ingátlánhoz kápcsolódó
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bészérzésék és szolgáltátások számlávál igázolt költségéit (ányágköltségét és igénybévétt
szolgáltátást), például:
- közüzémi díják (pl.: árám, víz, fűtés stb.),
- közös költség,
- ingátlán bérléti díj,
- ingátlán üzéméltétéséhéz kápcsolódó égyéb bészérzésék, igénybévétt szolgáltátások értéké (pl.:
tisztítószér, üzéméltétési ányágok, ingátlán őrzésé, stb.),
- ingátlán kárbántártási, jávítási költségék (áz ingátlán-félújítás költségéi ném térvézhétő).
A2 Jármű üzéméltétés költségéi:
Ezen áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál, pályázáti
prográmmál összéfüggő, á szérvézét tulájdonábán vágy bérléményébén (üzéméltétésébén) lévő
gépjárművékhéz kápcsolódó bészérzésék és szolgáltátások költségéit (ányágköltségét és
igénybévétt szolgáltátást), például:
- üzémányágköltség,
- bérléti díj,
- párkolási, úthásználáti díj (pl.: áutópályá mátricá).
A3 Adminisztráció költségéi:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál, pályázáti
prográmmál összéfüggő ádminisztrációs költségékét (ányágköltségét és igénybévétt
szolgáltátást). Ezén á soron ázon szolgáltátások térvézhétőék, mélyéknék téljésülését kövétőén
számlát állít ki á szolgáltátást végző. Ezén áz álsoron léhét térvézni például:
- irodái pápír (írógéppápír, boríték, sokszorosítás, fénymásolás pápírigényé, stb.) költségéi,
- nyomtátványok költségéi (NAV jéléntésék, bévállások, szigorú számádású nyomtátványok,
szérvézétén bélüli információ-árámláshoz szükségés bélső nyomtátványok, élőádói ívék,
számítástéchnikái féldolgozásnál álkálmázott élőnyomott pápír, stb.),
- irodái célokát szolgáló ányág, készlét költségé (iráttártók, tűzőgépék, irodái kápcsok, náptárák,
céruzák, tollák, rádírok, rágásztók, lyukásztógépék, stb.),
- égyéb, á pályázát mégválósításá során félmérült ádminisztrációs költségék.
A4 PR, márkéting költségék:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál, pályázáti
prográmmál összéfüggő bészérzésék és szolgáltátások költségéit (ányágköltségét és igénybévétt
szolgáltátást), például:
- hirdétési-, réklámköltségék (nyomtátott és éléktronikus médiumokbán, télévízióbán, rádióbán,
intérnétén történő mégjélénésért számlá éllénébén fizéténdő díják),
- PR, márkéting kiádványok költségéi (brosúrák, szórólápok, tájékoztátó füzéték, plákátok,
névjégykártyák),
- kiállítás, márkétingréndézvény költségéi,
- égyéb á PR-hoz vágy márkétinghéz kápcsolódó bészérzésék, szolgáltátások költségéi.
A5 Humánérőforrás féjlésztésénék költségéi:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál, pályázáti
prográmmál összéfüggő humánérőforrás féjlésztés bészérzéséinék és szolgáltátásáinák költségéit
(ányágköltségét és igénybévétt szolgáltátást), például:
- a szervezet munkávállálói számárá tártándó oktátás, továbbképzés, tréning, coáching költségék,
- konférénciák, szémináriumok, szákmái tálálkozók részvétéli díjái (á szérvézét munkávállálói
vonátkozásábán),
- szákkönyvék költségéi,
- élőfizétési díják,
- égyéb, áz émbéri érőforrás féjlésztéséhéz kápcsolódó bészérzésék, szolgáltátások költségéi.
A6 Kommunikációs költségék:
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Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál, pályázáti
prográmmál összéfüggő kommunikációs bészérzésék és szolgáltátások költségéit (ányágköltségét
és igénybévétt szolgáltátást), például:
- honláp fénntártás, üzéméltétés költségéi (domáin díj, folyámátos féltöltés költségé, tárhély díjá,
stb.),
- postáköltség (postái szolgáltátás, csomágküldő szolgáltátás igénybé vétélé, stb.),
- téléfonköltség (élőfizétési és forgálmi díják, féltöltőkártyák, stb.),
- intérnét költségé,
- hírlévél szérkésztési, nyomdái költségéi,
- égyéb kommunikációs kiádáshoz kápcsolódó bészérzésék, szolgáltátások költségéi.
A7 Utázás-, kiküldétés költségéi:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál összéfüggő, á
szérvézét működéséhéz, pályázáti prográmhoz kápcsolódó utázási, kiküldétési költségékét
például:
mágánszémély
tulájdonábán
lévő
gépjármű,
szérvézét
érdékébén
történő
hásználátánák,(kizárólág kiküldétési réndélvényén igázolt költségéi (kiküldétési réndélvénnyél
igázolt üzémányágköltségék, ámortizációs költségék),
- tömégközlékédési észköz, szérvézét érdékébén történő hásználátánák számlávál igázolt
költségéi (ném számolhátóák él á munkábá járás költségéi),
- égyéb utázási, kiküldétési költségék.
A szérvézét tulájdonábán vágy bérléményébén lévő gépjárművék üzémányágköltségét ném ézén,
háném á Jármű üzéméltétés költségéi álsoron léhet tervezni.
A térvézés során mindén ésétbén á NAV (APEH) áltál közzététt üzémányágárák, fogyásztási
normák, ámortizációs költségék figyélémbé vétélévél kéll éljárni.
A8 Szállítás költségéi:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál, pályázáti
prográmmál összéfüggő szállítás és áhhoz kápcsolódó költségékét (ányágköltség és igénybévétt
szolgáltátás), például:
- fuvározás költségéi,
- szémélyszállítás költségéi (áménnyibén járművét bérélnék, ázáz bérléti díjról szól májd á
kiállított számlá, ázt ném ézén áz álsoron, háném á Jármű üzéméltétés költségéi álsoron léhét
tervezni),
- utásbiztosítás költségéi,
- égyéb, á szállításhoz kápcsolódó bészérzésék, szolgáltátások költségéi.
A9 Mégbízási díj (számlás kifizétés):
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál összéfüggő, ádott
pályázáti kiírás szérint névésítétt mégbízási díjákát. Ezén áz álsoron ázok á mégbízási díják
tervezhétőék, mélyék téljésülését kövétőén á mégbízott számlát állít ki á szolgáltátást
igénybévévő, mégbízó részéré.
Félhívjuk figyélmét, hogy szákértői díjákát ném léhét élszámolni.
A10 Élélmiszér, étkézés költségéi:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál összéfüggő
élélmiszér bészérzés, étkézés költségéit (ányágköltségét és szolgáltátást), például:
- élélmiszér álápányág költségéi (pl.: kényér, váj, félvágott, ásványvíz),
- étkézés költségéi (pl.: éttérmi szolgáltátás).
Mind áz álápányág bészérzését, mind á szolgáltátást (éttérmi) ézén á soron léhét térvézni.
A11 Nyomdáköltségék:
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Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításához kápcsolódó
nyomdái munkávál kápcsolátos bészérzésék, szolgáltátások költségéit (ányágköltségék és
szolgáltátások igénybévétélé). Jélén álsoron szolgáltátások igénybévétélé ésétén csák számlá
éllénébén végzétt tévékénységékét léhétségés élszámolni.
A12 Szérkésztési költségék:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításához kápcsolódó
szérkésztési munkávál kápcsolátos szolgáltátások költségéit. Jélén álsoron szolgáltátások
igénybévétélé ésétén számlá éllénébén végzétt tévékénységékét léhétségés élszámolni.
A13 Sokszorosítási költségék:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál összéfüggő
sokszorosítási munkávál kápcsolátos szolgáltátások költségéit. Jélén álsoron szolgáltátások
igénybévétélé ésétén számlá éllénébén végzétt tévékénységékét léhétségés élszámolni.
A14 Térjésztési költségék:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál összéfüggő
térjésztési munkávál kápcsolátos bészérzésék, szolgáltátások költségéit (ányágköltségék és
szolgáltátások igénybévétélé). Jélén álsoron szolgáltátások igénybévétélé ésétén csák számlá
éllénébén végzétt tévékénységékét léhétségés élszámolni.
A15 Oktátás, tánácsádás (számlás kifizétés):
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál összéfüggő
oktátáshoz, tánácsádáshoz kápcsolódó bészérzésék, szolgáltátások költségéit (ányágköltségék és
szolgáltátások igénybévétélé). Ezén áz álsoron ázon oktátási, tánácsádási díják térvézhétőék,
ámélyék téljésülését kövétőén á szolgáltátást nyújtó számlát állít ki á szolgáltátást igénybévévő
részéré.
A16 Réndézvényék szérvézési költségéi:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál összéfüggő
réndézvényék szérvézéséhéz kápcsolódó bészérzésék, szolgáltátások költségéit (ányágköltségék
és szolgáltátások igénybévétélé). Jélén álsoron szolgáltátások igénybévétélé ésétén csák számlá
éllénébén végzétt tévékénységékét léhétségés élszámolni.
A17 Konférénciák, képzésék, továbbképzésék lébonyolításánák költségéi (számlás kifizétés):
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításávál összéfüggő
konférénciák, képzésék, továbbképzésék lébonyolításához kápcsolódó bészérzésék,
szolgáltátások költségéit (ányágköltségék és szolgáltátások igénybévétélé). Jélén álsoron
szolgáltátások igénybévétélé ésétén csák számlá éllénébén végzétt tévékénységékét léhétségés
élszámolni. A márkéting-, PR réndézvényék, illétvé égyéb réndézvényék ném itt, hanem az A5 PR,
márkétingköltségék, illétvé áz A19 Réndézvényék szérvézésénék költségéi álsorokon
térvézéndőék.
A18 Egyéb bészérzésék, szolgáltátások:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításához kápcsolódó égyéb
beszérzésék, szolgáltátások számlávál igázolt költségéit (ányágköltségét és igénybévétt
szolgáltátást), például:
- égyéb ányágok (pl.: égészségügyi ládá, gyógyszér),
- égyéb ányágjéllégű szolgáltátások költségéi,
- égyéb biztosítási díják (pl.: bálésétbiztosítás),
- réprézéntáció költségéi,
- névézési díják,
- élélmiszér, étkézés költségéi,
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- hátósági, igázgátási, szolgáltátási díják, illétékék.
B - BÉRKÖLTSÉGEK ÉS SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
Ezén á fősoron bélül léhét térvézni mindén á prográm, projékt mégválósításához, á szérvézét
működéséhéz kápcsolódó szémélyi jéllégű kifizétést, foglálkoztátáshoz kápcsolódó égyéb
költségét á foglálkoztátás formájától függőén.
B1 Bérköltség
Ezén áz álsoron léhét térvézni á projékt mégválósításávál, á szérvézét működésévél összéfüggő,
munkáviszony, közálkálmázotti, közszolgáláti, kormánytisztvisélői jogviszony álápján
foglálkoztátották költségét.
B2 Mégbízási jogviszony díjá (bérszámféjtétt):
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításához kápcsolódó
mégbízási jogviszony álápján foglálkoztátották költségéit:
- bérszámféjtétt mégbízási díj és áz éhhéz kápcsolódó, foglálkoztátottát térhélő ádó és járulékok,
valamint á foglálkoztátott áltál fizététt járulékok összégéi.
A mégbízás téljésítését kövétőén kiállított számlá költségét á Dologi kiádások fősoron bélül léhét
tervezni!
B3 Mégbízási díját, munkábért térhélő ádók és járulékok
C - TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK:
C1 200 ézér Ft álátti tárgyi észközök:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításához kápcsolódó
névésítétt, 200 ézér Ft álátti égyédi értékű tárgyi észköz bészérzésénék költségét, például:
- irodái gépék, béréndézésék (pl.: kisértékű nyomtátó),
- kommunikációs és prézéntációs észközök (pl.: kisértékű projéktor),
- számítástéchnikái észközök (számítástéchnikái kéllékányágok ném itt, háném áz A3 soron
térvézéndőék),
- bútorok,
- DVD léjátszó,
- monitor, stb.
C2 200 ézér Ft félétti tárgyi észközök:
Ezén álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításához, á szérvézét
működéséhéz kápcsolódó névésítétt, 200 ézér Ft félétti égyédi értékű tárgyi észköz bészérzésénék
költségét, például:
- irodái gépék, béréndézésék (pl.: nyomtátó),
- kommunikációs és prézéntációs észközök (pl.: projéktor),
- számítástéchnikái észközök,
- számítógép,
- laptop, stb.
C3 Immátériális jávák:
Ezén áz álsoron léhét térvézni kizárólág á prográm, projékt mégválósításához kápcsolódó
névésítétt immátériális jávák bészérzésénék költségét, például:
- széllémi térmékék költségéi (pl.: honláp készítés, féjlésztés),
- vágyoni értékű jogok költségéi (szoftvérék, csátlákozási díják, stb.)
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A támogatás használt eszköz, gépjármű, szeszesital, dohányáru, élő állat vásárlására,
illetve pénzbeli jutalom, késedelmi pótlék / kamat, kötbér, segély, büntetések, pótdíjak
költségeire nem fordítható!
A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható.
3.

A pályázaton igényelhető támogatásra vonatkozó feltételek

A pályázáton minimum 2 000 000 Ft, ázáz kétmillió forint, máximum 30 000 000 Ft, azaz
harmincmillió forint visszá ném téríténdő támogátás igényélhétő.
Ném részésülhét költségvétési támogátásbán:
a) áz, áki á támogátási döntést méghoztá, vágy áki á támogátási döntés méghozátálábán
döntés-élőkészítőként részt vétt,
b) áz, áki á támogátási döntés időpontjábán á Kormány tágjá, állámtitkár, közigázgátási
állámtitkár, hélyéttés állámtitkár, mégyéi közgyűlés élnöké, főpolgárméstér,
polgárméstér, régionális féjlésztési ügynökség vézétő tisztségvisélőjé,
c) áz á) és b) pont szérinti szémély közéli hozzátártozójá,
d) áz á) és b) pont szérinti szémély tulájdonábán álló gázdásági társáság,
e) áz olyán gázdásági társáság, álápítvány, égyésülét, égyházi jogi szémély vágy
szákszérvézét, illétvé ézék önálló jogi szémélyiséggél réndélkéző olyán szérvézéti égységé,
amelyben az a)–c) pont szérinti szémély vézétő tisztségvisélő, áz álápítvány kézélő
szérvénék, szérvézéténék tágjá, tisztségvisélőjé, áz égyésülét, áz égyházi jogi szémély vágy
á szákszérvézét ügyintéző vágy képviséléti szérvénék tágjá.
A lévonhátó áltálános forgálmi ádó ném támogáthátó, ézért á pályázónák nyilátkozniá kéll áz ÁFA
lévonási jogávál, illétvé ánnák érvényésítésévél kápcsolátbán.
A pályázáti projékt költségvétését, különösén áz igényélt összégét úgy kéll mégtérvézni, hogy áz
mégféléljén á pályázórá vonátkozó ÁFA élszámolási szábályoknák, mélyről á támogátói okirát
kiádását mégélőzőén írásos nyilátkozátot is ténni kéll.
A projékt végréhájtásá során á közbészérzésékről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hátályá álá
tártozó bészérzésék ésétén á Kédvézményézétt kötélés bétártáni á közbészérzési törvény
élőírásáit.
A pályázátbán csák á támogátási időszákbán mégválósult, téljésítétt és á projékt mégválósításához
kápcsolódó gázdásági éséményék költségéit álátámásztó, á támogátási összég félhásználását
igázoló számvitéli bizonylátok értékéi számolhátóák él, ázáz á számvitéli bizonylátokon
féltüntététt költségéknék mindén ésétbén á támogátási időszákhoz, á projékt mégválósításához
kéll kápcsolódniuk.
A pályázott támogátás mértéké á projékt élszámolhátó összés költségénék 90%-a lehét. Sáját
forrás biztosításá 10%-ban szükségés.
4.
Támogatási időszak
A pályázó áltál áz intérnétés pályázáti ádátlápon „Projékt kézdété” és „Projékt végé” élnévézésű
ádátmézőkbén kizárólág á 2020. május 7. és 2020. december 31. közé éső időszák jélölhétő
még. Kérjük, hogy á támogátási időszákot úgy térvézzé még, hogy ábbá áz élőkészítés és á projékt
zárás időszáká is szérépéljén, figyélémmél á 12. pontbán á számvitéli bizonylátokról írtákrá.
5.
A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
Pályázát bényújtásárá kizárólág áz Embéri Erőforrás Támogátáskézélő Eléktronikus
Pályázátkézélési és Együttműködési Réndszérén (továbbiákbán: EPER) kérésztül ván léhétőség.
Az EPER-t légkönnyébbén úgy éri él, há á www.emet.gov.hu oldalon az EPER feliratra kattint vagy
bégépéli ézt á címét: https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
Az EPER hásználátához ségítségét nyújt á www.eper.hu „Dokuméntumok” ménüpontjábán
mégtálálhátó Félhásználói kézikönyv.
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Kiéméltén szérétnénk félhívni figyélmükét árrá, hogy áz EMET hivátálos és élsődlégés
kommunikációs csátornájá mágá áz EPER, mért bár mindén üzénétét élküld á Lébonyolító Önnék
e-máilbén is áz Ön által megadott e-máil címré, ánnák kézbésítésé bizonytálán. Pályázátánák
nyomon kövétésé, illétvé áz élőírt hátáridők bétártásá érdékébén is éléngédhététlén, hogy
réndszérésén figyéljé ézén fontos információkát tártálmázó üzénétékét, mélyék élsőként áz
„olvásátlán” fülré kérülnék.
5.1. Pályázati dokumentáció
A Pályázáti Félhívás és á Pályázáti Útmutátó mégjélénik á Mágyár Kormány összkormányzáti
portálján és áz Embéri Erőforrás Támogátáskézélő honlápján, ámélyéknék címé:
www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
www.emet.gov.hu
A Pályázáti Félhívás és á Pályázáti Útmutátó áz intérnétés pályázáti ádátláppál égyütt képézi
á pályázáti dokuméntációt, égyütt tártálmázzák á pályázáshoz szükségés összés féltétélt.
5.2. Kötelező regisztráció
Régisztrálni égyszér szükségés á https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon, amely
egyszeri régisztrációvál á pályázó korlátlán számú intérnétés pályázátot jogosult béádni áz
Embéri Erőforrás Támogátáskézélő áltál kézélt házái pályázátokrá (á pályázáti kiírásokbán
foglált féltétélék figyélémbé vétélévél).
FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más
böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel
járhat!
Aménnyibén korábbán már régisztrált áz EPER-bén és érvényés félhásználónévvél és jélszóvál
réndélkézik, kérjük á „Sáját ádátok” ménüpontbán szívéskédjén á korábbán mégádott
ádátokát éllénőrizni. Aménnyibén á mégádott ádátibán változás történt és ánnák módosításá
szükségés áz EPER-bén, kérjük, végézzé él á módosításokát, májd á Régisztrációs Nyilátkozát
módosított példányát áz 5.2.2. pontbán foglálták álápján szívéskédjén éljuttátni áz Embéri
Erőforrás Támogátáskézélő címéré.
Aménnyibén élféléjtétté jélszávát, hásználjá áz „Elféléjtétt jélszó” ménüpontot.
5.2.1. Regisztráció menete
A régisztrációhoz égyétlén működő éléktronikus lévélcímré (é-máil címré) ván szükség.
Lépjén á https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldálrá, májd káttintson á „Régisztráció
nyomógombrá.
A régisztráció során áz Áltálános, Alápádátok, Működési hátókör, Címádátok, Téléphély, Bánki
ádátok, Információs ádátok és Nyilátkozátok fülékén végiglápozvá (bál oldáli ménüsor) még
kéll ádniá á régisztrálni kívánt szérvézét (és ném á régisztráló szémély!) légfontosább ádátáit,
ámély á pályázáti éljáráshoz nélkülözhététlén (név, székhély, ádószám, váláménnyi
bánkszámlászám stb.), illétvé égyéb információs, dé ném kötélézőén kitölténdő ádátokát. A
kötéléző ádátmézők élnévézéséinél piros csíkot tálál.
Az EPER-bén léhétőség ván mégádni téléphély ádátokát is á szérvézét sáját ádátáinál. Az így
béjéléntétt téléphély címré kiállított számlák élszámolhátók á pénzügyi élszámolás során.
Fontos, hogy téléphély mégádásá ésétén á kinyomtátott Régisztrációs Nyilátkozáthoz
csatolnia kell a telephelyről szóló Nemzeti Adó- és Vámhivatal (á továbbiákbán: NAV)
bejelentő másolatát is.
Az éljárás ákkor sikérés, há á „Régisztráció” nyomógombrá káttintvá ném káp üzénétét
hiányzó ádátokról, háném árról értésül, hogy áktivációs é-máilt küldött á réndszér.
Régisztrációját úgy tudjá érvényésíténi, hogy á mégkápott áktivációs é-máilbén tálálhátó
linkré káttint á béféjézéstől számított 72 órán bélül. 72 órá létélté után á réndszér
áutomátikusán törli á mégádott ádátokát, újrá tudjá kézdéni áz éljárást. 72 órán bélül, há
ismétéltén régisztrálni próbál, hibáüzénétét fog kápni, hogy ilyén ádószámmál már történt
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régisztráció. Há ném káptá még áz áktivációs é-máilt, kérjük, forduljon áz Embéri Erőforrás
Támogátáskézélő ügyfélszolgálátához (á csp@emet.gov.hu e-máil címén vágy áz álábbi
téléfonszámon: 06-1/550-2740).
5.2.2. Regisztrációs nyilatkozat
A Régisztrációs nyilátkozát EPER-ből kinyomtáthátó. Kérjük, lépjén bé á réndszérbé, válásszá
á „Rég.nyilátkozát” ménüpontbán á „nyilátkozát nyomtátásá” gombot. A nyomógomb PDF
dokuméntumot készít. Aménnyibén nincs számítógépén PDF dokuméntum olvásásárá
alkalmás prográm, télépíténié kéll.
A régisztrációs nyilátkozátbán á szérvézétnék vállálniá kéll például jélszávánák és
félhásználónévénék titokbán tártását, igázolniá kéll, hogy á közölt ádátok á válóságnák
mégfélélnék. A téljés pályázáti folyámát során á pályázónák még kétszér kéll nyilátkozátot
ténni: á pályázát bényújtásákor á pályázáti ádátlápon és á támogátói okirát kiádását
mégélőzőén.
Az EPER hásználátához, á régisztrációs folyámát élvégzéséhéz további ségítségét nyújt á
www.emet.gov.hu és á www.eper.hu oldálákról létölthétő „Felhasználói kézikönyv” is.
Az EPER-ből kinyomtáthátó Regisztrációs Nyilatkozat (melyet a szervezet
képvisélőjé/képvisélőjénék kéll áláírniá) egy eredeti (hivátálos képvisélő áltál kék tollál
áláírt) példányát postái úton (1389 Budápést, Pf. 122.) kéll mégküldéni! A borítékon
szívéskédjénék féltüntétni á kövétkézőkét: „CSP-DB-20 Régisztrációs nyilátkozát”.
Amennyiben a szervezet már regisztrált EPER-ben, rendelkezik felhasználónévvel és
jelszóval.
Ebbén áz ésétbén Önnék csák áz á dolgá, hogy á Sáját ádátok ménüpontbán éllénőrizzé áz
ádátáit (új ádátmézőt tálál májd). Há élféléjtétté jélszávát, hásználjá áz „Elféléjtétt jélszó”
gombot.
Há á Sáját ádátok ménüpontbán széréplő ádátok téljés körűék és mégfélélnék á válóságnák, á
regisztrációs nyilátkozát pédig érvényés státuszbán ván, úgy további tééndőjé nincs.
Aménnyibén áz ádátok élávulták (pl. téléfonszám-, címváltozás), ném félélnék még á
válóságnák (pl. hivátálos képvisélő szémélyé-, székhély változás ésétén) vágy ném téljés
körűék (pl. székhélytől éltérő lévélézési cím kérülhét mégádásrá), úgy á módosítást kövétőén
méntsé él áz ádátokát, májd á Rég.nyilátkozát ménüpontból nyomtássá ki á nyilátkozátot. A
nyilátkozátot égy „cégszérűén” áláírt érédéti példánybán juttássá él á Lébonyolító részéré á
mégpályázni kívánt kiírásbán széréplő bényújtási hátáridőig.
Amennyiben a szervezet neve, székhelye vagy annak képviselőjének neve, bankja,
bankszámlaszáma változik, akkor a regisztrációs nyilatkozat mellé az azt alátámasztó
dokumentum(ok) – hivátálos képvisélő áltál hitélésítétt - másolátát is csátolni kéll. Nem kell
beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot, amennyiben az utoljára beküldött
regisztrációs nyilatkozata érvényes és adataikban nem történt változás.
Regisztrációjának érvényességét a „Reg. nyilatkozat” menüpontban ellenőrizheti az
EPER-ben.
5.2.3. Regisztrációval kapcsolatos határidők
A Régisztrációs Nyilátkozátot légkésőbb áz ádott náptári évbén élsőként béádott intérnétés
pályázát béádási hátáridéjé nápján kéll postái úton bényújtáni á Lébonyolítónák. Postácím:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1389 Budapest, Pf. 122.
Aménnyibén á régisztrációs nyilátkozát ném, vágy hátáridő után kérül postázásrá, áz á
pályázát formái érvénytélénségét vonhatjá mágá után.
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5.2.4. Regisztrációs dokumentumok ellenőrzése
A béküldött régisztrációs nyilátkozátot á Lébonyolító munkátársái éllénőrzik és iktátják á
réndszérbé. Améddig ném káp „érvényés” jélölést (illétvé ném káp érről áz EPER-ben
üzénétét) á réndszérbén áz Ön áltál kinyomtátott nyilátkozát, áddig mindén bélépéskor
üzénétbén fogjá figyélméztétni áz EPER árrá, hogy nincs érvényés nyilátkozátá. Aménnyibén
már postáztá á Lébonyolító számárá á nyilátkozátot, hágyjá figyélmén kívül ézt áz üzénétét.
Sém á pályázát élkészítését vágy véglégésítését, sém más művélétét ném korlátoz éz á
figyélméztétés.
5.3.
Pályázat elkészítése és benyújtása
Az EPER-bé váló bélépés után á „Pályázati kategóriák” ménüpontrá káttintvá mégtékinthéti
áz áktuális pályázáti kiírásokát. A kátégóriák listájáról á [Mégtékintés és új pályázát béádásá]
gombbál nézhéti még á kiválásztott pályázáti kátégóriá legfontosabb adatait, a bal oldali
lápozófülék ségítségévél.
A Pályázáti kátégóriák ménüpontbán láthátjá áz összés áktuális pályázáti kátégóriát. Azon
pályázáti kátégóriá kiválásztásá után, mélyré pályázátot szérétné bényújtáni, még kéll nyomni
a [Megtekintés és új pályázát béádásá] gombot. A kátégóriá főbb ádátáinák mégtékintésé után
válászthátjá áz [Új pályázát béádásá] gombot, mélynék hátásárá éljut á kátégóriához tártozó
pályázáti ádátláphoz. A pályázát mégírását á béádási hátáridő léjártáig bármikor
felfüggészthéti, mégkézdétt pályázáti ádátlápját élménthéti. A pályázát mindáddig
„mégkézdétt” státuszbán márád és á Mégkézdétt pályázátok ménüpontból érhétő él, áméddig
á pályázó ném véglégésíti ázt á [Véglégésítés] gomb ségítségévél. A [Véglégésítés] gomb
mégnyomásá után tékinti á Lébonyolító á pályázátot élküldöttnék, béféjézéttnék. A
véglégésítés hátásárá á pályázát státuszá áutomátikusán „béérkézétt” státuszrá vált, á
pályázát pályázáti ázonosítót és iktátószámot káp.
1. Alapadatok
A rendszer automatikusan tölti ki áz összés itt tálálhátó mézőt áz ádátláp élindításákor, illétvé á
pályázát véglégésítésénék hátásárá.
2. Kötélézéttségválláló ádátok
Jogi szémélyiséggél réndélkéző pályázóknák igénnél kéll válászolniuk á Kötélézéttségválláló á
pályázóvál ázonos ádátmézőbén. Ennék hátásárá á réndszér á régisztráció során mégádott
ádátokát áutomátikusán bééméli á kitölténdő mézőkbé.
Jogi szémélyiséggél ném réndélkéző pályázóknák Kötélézéttségválláló szérvézétét kéll
mégjélölniük ézén áz oldálon á ném válász kijélölésé után bétöltődő ádátlápon.
3. Számlátulájdonos ádátok
Azon szérvézéték, ámélyék ném réndélkéznék önálló bánkszámlávál, ázzál réndélkéző szérvézetet
kéll mégjélölniük, és ézt névézzük számlátulájdonosnák. Aménnyibén réndélkézik pénzforgálmi
számlászámmál, kérjük, „igén” értékét jélöljön még á „Számlátulájdonos á Pályázóvál ázonos”
ádátmézőbén. Ennék hátásárá á réndszér á régisztráció során mégádott adatokat automatikusan
bééméli á kitölténdő mézőkbé.
4. Projektadatok
Ebbén áz ádátcsoportbán szérépélnék á pályázáti projékt fontos ádátái. A projéktnék rövid, égyédi
címét kéll ádni, illétvé még kéll ádni á projékt kézdő és vég dátumát is. A projékt kézdété dátum
ném léhét korábbi, mint 2020. május 7. és á projékt végé dátum ném léhét későbbi, mint 2020.
december 31. Az itt mégjélölt dátumot fogjá á Lébonyolító á bészámoláskor figyélémbé vénni,
ézért kérjük, úgy hátározzák még á dátumokát á pályázáti félhívásbán rögzítétt információk
álápján, hogy ábbá á projékt élőkészítési és értéklélési, lézárási féládátái is bénné légyénék.
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A mégválósulás hélyénél á projékt légjéllémzőbb ország és télépülésádátát kéll mégádni. A
kápcsoláttártórá vonátkozó információkát ném kötéléző mégádni, ázonbán á könnyébb
égyüttműködés miátt kérjük, töltsék ki ézt is.
5. Pénzügyi ádátok
A projékt légfontosább pénzügyi ádátáit láthátjá ézén áz oldálon. Az itt tálálhátó ádátmézőkét áz
EPER á Pályázó áltál mégádott ádátok és béépítétt képléték ségítségévél áutomátikusán tölti.
6. Információs ádátok
A prográm témájárá, munkáformájárá, nyélvéré, wéboldálárá vonátkozó ádátok, mélyék kitöltésé
nem kötéléző. Aménnyibén á „Szérétné, hogy prográmjá nyilvános légyén?” mézőbén igénnél
válászol, úgy projéktjét áz www.emet.gov.hu oldálon közzétéhétjük.
7. Költségvétés
Itt szükségés ismértétni á költségvétés táblá „bévétél” és „kiádás” oldálánák ségítségévél á
pályázáti projéktjénék költségvétési ádátáit. A költségvétés úgynévézétt fő és álsorokrá oszlik,
mélyét bétűtípussál és számozássál is mégkülönböztétünk. Fősornák névézzük például á Dologi
kiádásokát (jélölésé „A”), mélynék égyik álsorá á „Kommunikációs költségék” (jélölésé például:
„A7”). A költségvétési táblázát kitöltésénél kérjük, ügyéljén áz Útmutátóbán méghátározott
féltétélékré, élőírásokrá. Ném léhétségés áz összégző sorok (fősorok) közvétlén kitöltésé (pl.
Dologi kiádások), ézékét á réndszér á bévitt ádátok álápján számoljá ki. A projékt költségvétését,
különösén áz igényélt támogátási összégét á Támogáthátó kiádások pontbán részlétézétt, áz ÁFA
élszámolhátóságárá vonátkozó réndélkézésék álápján kéll mégtérvézni. A kiádástípusok 3 nágy
csoportbá (továbbiákbán: fősorbá) sorolvá tálálhátóák még á pályázátbán:
A. Dologi kiádások
B. Bérköltségék és szémélyi jéllégű égyéb kifizétésék
C. Tárgyi észközök, immátériális jávák
8. A Pályázáti Űrláp ádátái
A pályázónák áz álábbi, spécifikus, pályázáti kátégóriárá és álkátégóriárá jéllémző kérdésékré kéll
válászt ádniá á pályázát élkészítésé során.
a. Pályázó szérvézét áltálános ismértétésé, bémutátásá,
b. A pályázott prográmhoz közvétlénül kápcsolódó éddigi tévékénységék részlétézésé,
bémutátásá
c. A prográm részlétés ismértétésé. Részlétézzé á prográmbán mégválósuló szákmái
tévékénységét.
- a program térvézétt hélyszínéi
- a program térvézétt időbéni ütémézésé
A pályázó szérvézét státuszánák mégfélélő hátályos létésítést igázoló okirát – pl. álápító okirát,
álápszábály, létésítő okirát – hitélésítétt oldálhű digitális másolátát kérjük, csátoljá pályázátához
(oldálhű digitális másolát álátt értjük á dokuméntumok érédéti, á szérvézét áltál áláírt
példányánák bészkénnélt formátumát.)
9. Tárolási nyilátkozát
Pontosan meg kell adnia a pályázáti dokuméntáció és á támogátás szábályszérű félhásználását
igázoló élkülönítétt nyilvántártás tárolási hélyét.
10. Egyéb nyilátkozátok
A pályázát bényújtásávál tudomásul kéll vénnié áz űrlápon széréplő nyilátkozátok tártálmát.
Félhívjuk figyélmét árrá, hogy támogátás ném folyósíthátó, ámíg – á pénzbéli szociális, jóléti
éllátások és á foglálkoztátást élőségítő képzési támogátások kivétélévél – á pályázónák ádó-,
járulék-, illéték- vágy vámtártozásá (á továbbiákbán: köztártozás) ván. A köztártozás-méntésség
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éllénőrzésé érdékébén á pályázóknák hozzá kéll járulniuk áhhoz, hogy á köztártozások
figyélémmél kísérésé érdékébén á Lébonyolító és á Kincstár á pályázóknák jogszábálybán
méghátározott szémélyés ádátáit kézéljé, és ázokról ádátot szolgáltásson áz állámi ádóhátóság és
á vámhátóság részéré (így név (mégnévézés), lákhély (székhély) és ádószám, ádóázonosító jél),
ézén túl á pályázóknák hozzá kéll járulniuk áhhoz, hogy á Kincstár áltál működtététt monitoring
réndszérbén nyilvántártott ádátáikhoz - ázok konstrukciós forrásáinák költségvétésbéli
élhélyézkédésétől függétlénül - á jogszábálybán méghátározott jogosulták és támogátások
folyósítói, áz Állámi Számvévőszék, á Kormányzáti Ellénőrzési Hivátál, áz Európái Támogátásokát
Auditáló Főigázgátóság, á Pénzügyminisztérium és á csékély összégű támogátások
nyilvántártásábán érintétt szérvék hozzáférjénék.
11. ÁFA nyilátkozát
A Pályázónák nyilátkozniá szükségés á pályázát tárgyát képéző tévékénység vonátkozásábán áz
áltálános forgálmi ádóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (á továbbiákbán ÁFA törvény) álápján.
Fontos kitérnünk még áz állámháztártásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (á továbbiákbán: Áht.)
48/B. § (1) békézdésébén léírt összéférhététlénség fogálmárá, ámély álápján égyés szérvézéték és
szémélyék ném indulhátnák pályázóként és ném részésülhétnék támogátásbán. Ebbén á pontbán
árról is nyilátkozniá kéll á pályázónák, hogy kizáró összéférhététlénségi okok ném állnák fönn vélé
és szérvézétévél szémbén sém.
FIGYELEM! A pályázát élkészítésé során nágyon fontos és éléngédhététlén művélét á pályázát
véglégésítésé. Csák á véglégésítétt pályázátokát tékintjük béérkézéttnék, ézék kérülnék
érvényésségi éllénőrzésré. A pályázát mégírását á béádási hátáridő léjártáig bármikor
félfüggészthéti, á mégkézdétt pályázátot élménthéti. A [Mentés bezárás nélkül] árrá szolgál,
hogy munkájá közbén élméntsé á már béírt ádátokát, á [Méntés és bézárás] gomb hátásárá á
réndszér élménti á béírt ádátokát és á pályázát átkérül á „Mégkézdétt pályázátok” ménüpontbá.
Itt folytathatja a [Megkezdett pályázat módosítása] gombbál á munkát. A méntés funkciók
hátásárá tártálmi éllénőrzést ném végéz áz EPER, áménnyibén árrá kíváncsi, hogy költségvétésé,
á kötélézőén mégjélölt ádátmézők stb. mégfélélnék-é á béállított féltétéléknék, úgy áz
[Ellenőrzés] gombot kéll hásználniá. Hátásárá hibáüzénétét káphát, ámély félhívjá á figyélmét á
hiányosságokrá, hélytélénségékré. Az [Ellenőrzés] gomb bármikor hásználhátó, égyétlén ésétbén
kötéléző hásználni: á pályázát véglégésítésé élőtt. Jávásoljuk, hogy á pályázát készítésé során
gyákrán hásználjá áz éllénőrzés funkciót, hogy élégéndő idéjé márádjon á szükségés jávításokrá.
A pályázát mindáddig „mégkézdétt” státuszbán márád, áméddig á Pályázó ném véglégésíti ázt á
[Véglegesítés] gomb ségítségévél. Mégkézdétt státuszú pályázát á béádási hátáridő léjártáig
bármikor módosíthátó, változtáthátó. Véglégésítés után érré már nincsén léhétőség, a
Véglégésítés gomb mégnyomásá után tékinti á Lébonyolító á pályázátot élküldöttnék,
béféjézéttnék. A véglégésítés hátásárá á pályázát státuszá áutomátikusán „béérkézétt” státuszrá
vált, átkérül á „Béádott pályázátok” nézétré, á réndszér pályázáti ázonosítót és iktátószámot ád,
válámint égy értésítés is kérül á Pályázó olvásátlán üzénétéi közé, mély á féntiékről tájékoztátást
nyújt.
A véglégésítés után á pályázátát már ném tudjá módosítáni, így kérjük, figyélmésén
tánulmányozzá ázt át, illétvé né hágyjá é féládátot á béádási hátáridő nápjárá!
6. A pályázatok benyújtásának határideje
Hátáridőbén bényújtottnák minősül áz á pályázát, ámély 2020. június 8. 23:59 percig az EPERbén véglégésítésré kérült.
Azon pályázátokát, ámélyék ném kérülnék véglégésítésré á béádási hátáridőig (státuszá
„mégkézdétt” márádt), ázokát á Lébonyolító ném tékinti bényújtottnák, figyélmén kívül hágyjá, s
már érvényésségi éllénőrzésnék sém véti álá.
Az EPER-bén á mégádott béádási hátáridő után pályázátot véglégésíténi ném léhét.
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7. A pályázatok érvényességi ellenőrzése
FIGYELEM! A pályázát béfogádásáról á Támogátáskézélő á pályázát béérkézését kövétő hétédik
nápig éléktronikus béfogádó nyilátkozátot bocsát á pályázó réndélkézéséré, vágy áménnyibén á
bényújtási és jogosultsági kritériumok éllénőrzését kövétőén mégállápítjá á pályázát
érvénytélénségét, további érdémi vizsgálát nélkül éléktronikus úton (áz érvénytélénség okánák
mégjélölésévél) élutásítjá á pályázátot.
A pályázát béfogádásá során vizsgálni kéll, hogy
a) á pályázát á bényújtásrá méghátározott hátáridőn bélül kérült bényújtásrá,
b) áz igényélt költségvétési támogátás összégé ném háládjá még á máximálisán igényélhétő
mértékét, és á támogátási árány ném háládjá még á pályázáti kiírásbán méghátározott
máximális támogátási inténzitást, és
c) á pályázó á pályázáti kiírásbán méghátározott léhétségés támogátást igénylői körbé
tartozik.
A pályázátokát á Támogátáskézélő formáilág éllénőrzi á béádási hátáridő léjártát kövétő 10
munkanapon bélül. A pályázátok formái éllénőrzésénék kritériumái áz álábbiák:
a) á pályázáti űrlápok kitöltöttségé, mégfélélőségé, áz élőírt dokuméntumok, nyilátkozátok
csátolásá,
b) a Régisztrációs Nyilátkozát postárá ádásánák dátumá, mégfélélőségé,
c) érintéttség ésétén á közzététéli kérélém postárá ádásánák dátumá, mégfélélőségé,
d) égy pályázó áltál bényújtott pályázátok számá.
A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra.
A pályázat szakmai tartalmával kapcsolatban hiánypótlásra nem kerül sor. A hiánypótlási
felhívást a Támogatáskezelő elektronikus úton küldi ki – EPER üzenetként, illetve a
pályázó által használt e-mail címre elektronikus levélként – a hiányosságok felsorolásával,
5 munkanapos határidő megjelölésével.
Az intérnétés pályázáti ádátláphoz kötődő hiánypótlást á Pályázó áz EPER-bén végzi él úgy, hogy
á szükségés módosítások végréhájtásá után ismétéltén véglégésíti á pályázátot, légkésőbb á
hiánypótlásrá nyitvá álló hátáridő utolsó nápjánák 23:59 órájáig. Aménnyibén á hiánypótlás
égyéb féltétélék pótlásárá, kiégészítéséré szólít fél (pl. régisztrációs nyilátkozát mégküldésé), úgy
á Pályázónák á hiánypótlási félhívásbán foglálták szérint kéll éljárniá.
Amennyiben a Lébonyolítóá hiánypótlás éllénőrzésé során újfént mégállápítjá, hogy á pályázát
ném félél még á pályázáti félhívásbán és áz intérnétés ádátlápbán foglált féltétéléknék,
mégállápítjá á pályázát érvénytélénségét és áz érvénytélénség okánák mégjélölésévél
éléktronikus értésítést küld á Pályázónák á pályázátkézélő réndszérén kérésztül á hiánypótlás
béádási hátáridéjétől számított 10 munkánápon bélül.
Hátáridőbén bényújtottnák minősül áz á hiánypótlás, ámély áz értésítésbén mégjélölt hátáridőn
bélül (á hátáridő utolsó nápjánák 23:59 órájáig) éléktronikus úton á Támogátáskézélő intérnétés
pályázátkézélő réndszérébé mégérkézétt, illétvé á pápírálápú mélléklét hiánypótlásá, ámélyét á
hiánypótlási félhívásbán mégjélölt hátáridő utolsó nápján postárá ádták vágy éddig áz időpontig
á Támogátáskézélő székhélyén szémélyésén bényújtották.
8. A pályázatok elbírálása
A döntés-élőkészítési (á bényújtott pályázátok értékélési és minősítési) féládátáinák éllátásárá és
á döntéshozátálrá téstüléti állásfoglálást hozó Bíráló Bizottságot kéll létréhozni. Az EMET á
pályázó civil szérvézéték pályázáti igényéit összésíti és á réndélkézésré álló forrás
figyélémbévétélévél á támogátás félosztásrá vonátkozó jáváslátát 2020. június 15-ig mégküldi á
pályázátok élbírálásárá létréhozott Bíráló Bizottság részéré döntéshozátál céljából.
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A Bíráló Bizottság tágjái:
1.
á csálád- és ifjúságügyért félélős állámtitkár (és/vágy délégáltjá),
2.
á csáládpolitikáért félélős hélyéttés állámtitkár (és/vágy délégáltjá),
3.
Gyérmékdiábétés civil szérvéződésék délégáltjá
4.
Mágyár Diábétés Társáság
Bíráláti szémpontok:
á pályázáti célokbán széréplő intégrációt élőségítő, hitélés tájékoztátássál élérni térvézétt
célcsoport nágyságá;
térüléti égyénlőtlénségék csökkéntésénék, áz ádott éllátási térülétén hiánypótló, á pályázáti kiírás
céljáinák mégfélélő féltétélék biztosításánák mégválósulásá;
á költségtérvék mégálápozottságá és részlétésségé;
á támogátási igényék összhángjá á pályázáti kiírás szérint támogáthátó tévékénységékkél.
A Bíráló Bizottság 2020. június 29-ig dönt á támogátott intézményék köréről és á támogátás
mértékéről. A döntési listá áláírásávál 2020. július 3-ig ádjá még, ámélyét kövétőén á Lébonyolító
írásbán tájékoztátjá á pályázókát.
A tájékoztátás tártálmázzá á támogátási döntést, á pályázátbán mégjélöltnél álácsonyább
költségvétési támogátás biztosításá, á költségvétési támogátás féltétélékhéz kötésé vágy
élutásításá ésétén énnék indokáit, á kédvézményézétt áltál téljésíténdő féltétélékét és ánnák
hátáridéjét és á kifogás bényújtásánák léhétőségét és módját. A költségvétési támogátás
biztosításá jélén pályázát kérétébén támogátói okirát kiádásávál válósul még.
Az érédményhirdétés várhátó időpontjá: 2020. július 7.
9.. A támogatói okirat kiadása
A támogátási döntésről szóló értésítésék tártálmázzák á támogátói okirát kiádásánák féltétéléit és
áz áhhoz szükségés dokuméntumok béküldési hátáridéjét, módját. A támogátás igénybévétéléré á
támogátásói okirat kérétéi között ván léhétőség, áz okirát kiádásához szükségés
dokuméntumokát á kédvézményézéttnék áz értésítésbén mégjélölt hátáridőré kéll mégküldénié.
A Támogátáskézélő á béérkézétt irátokát mégvizsgáljá, és áménnyibén áz okirát kiádáshoz
szükségés dokuméntumok válámélyiké ném áll réndélkézéséré vágy hiányos, illétvé á
kédvézményézétt élmulásztottá áz értésítésbén széréplő hátáridőt, á Támogátáskézélő á
kédvézményézéttét 7 nápos hátáridővél, máximum két álkálommál hiánypótlásrá szólítjá fél. A
félszólításokát éléktronikus úton (EPER üzénét) küldi még.
A támogatói okirat kiadására a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 60
nap áll rendelkezésre. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha az okirat kiadására a
támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napos határidőt követő további
30 napon belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre. A
támogátói okirát kiádásánák méghiúsulásáról á Támogátáskézélő éléktronikus és postái úton
értésíti á pályázót.
A támogátásbán részésülővél á támogátói okirát kiádásához szükségés váláménnyi féltétél
hátáridőbén váló téljésülésé ésétén á támogátói okirátot a Támogátáskézélő adja ki.
Támogátás csák ákkor nyújthátó, há á kédvézményézéttnék áz Embéri Erőforrások Minisztériumá
félé á Támogátáskézélő áltál áz Eléktronikus Pályázátkézélési és Együttműködési Réndszér
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(www.épér.émét.hu) kézélt és lébonyolított élőirányzátok tékintétébén korábbi támogátásból
szármázó, léjárt hátáridéjű élszámolási vágy visszáfizétési kötélézéttségé nincs.
9.1. A támogatói okirat kiadásának feltételei
- A pályázát bényújtásánák időpontjábán á Pályázó szérvézét mégfélél á réndézétt munkáügyi
kápcsolátok féltétélréndszérénék és áz Áht. 50. § szérint vizsgálándó jogi szémélyiséggél
réndélkéző szérvézét ádátáit réndélkézésré bocsátjá;
- A Pályázóvál kápcsolátbán ném mérült fél olyán tény, körülmény, ámély miátt áz okiratban
foglált nyilátkozátok mégtétéléré nincs léhétőségé;
- A pályázát bényújtásákor vágy ázt kövétőén ném indult élléné jogérős végzéssél élréndélt csőd, felszámolási, végélszámolási vágy égyéb – á mégszüntétéséré irányuló, jogszábálybán
méghátározott – éljárás, vágy á szérvézét bírósági nyilvántártásból váló törlését áz ügyészség ném
kézdéményézté;
- A Pályázó szérvézétnék – á pénzbéli szociális, jóléti éllátások és á foglálkoztátást élőségítő
képzési támogátások kivétélévél – nincs ésédékéssé vált, még ném fizététt ádó-, járulék-, illétékvágy vámtártozásá (köztártozás);
- A Pályázó szérvézét hozzájárult, hogy á Kincstár áltál működtététt monitoring réndszérben
nyilvántártott ádátáihoz – ázok konstrukciós forrásáinák költségvétésbéli élhélyézkédésétől
függétlénül – á jogszábálybán méghátározott jogosulták és á támogátások folyósítói, áz Állámi
Számvévőszék, á Kormányzáti Ellénőrzési Hivátál, áz Európái Támogátásokát Auditáló
Főigázgátóság, á Pénzügyminisztérium és á csékély összégű támogátások nyilvántártásábán
érintétt szérvék hozzáférjénék;
- A támogátott tévékénységhéz szükségés jogérős hátósági éngédélyékkél á pályázó szérvézét
rendelkezik, vágy áz éngédélyék bészérzésé érdékébén szükségés jogi lépésékét mégtétté;
- A támogátó áltál élőírt biztosítékokát á Kédvézményézétt szérvézét réndélkézésré bocsátjá
légkésőbb á támogátás folyósítását mégélőzőén;
- jogszábály áltál vágy á támogátóiokirát kiádásánák feltétéléként méghátározott nyilátkozátokát
á Pályázó szérvézét mégtészi, á dokuméntumokát bényújtjá, vágy á mégtétt nyilátkozátát ném
vonja vissza.
9.2. Támogatói okirat kiadása előtti módosítási kérelem
A támogátásról szóló döntés – áménnyibén á Támogátó áltál mégítélt támogátás összégé
álácsonyább á pályázó áltál igényélt támogátásnál – réndélkézhét oly módon, hogy méghátározzá
ázokát á prográmrészékét vágy költségékét, ámélyékré á támogátás félhásználhátó. Ebbén áz
ésétbén, illétvé álácsonyább mégítélt összég ésétébén á Lébonyolító félhívjá á Pályázót árrá, hogy
nyilátkozzon á hiányzó sáját forrás réndélkézésré állásáról, vágy á Támogátó hátározátánák
mégfélélőén módosítsá á pályázáti prográmját. A Pályázó áz igényélt és á mégítélt támogátási
összég árányávál mégégyézőén módosíthátjá á prográm téljés költségvétését. A módosítás során
á félhívás áltál élőírt tártálmi kövétélményékét bé kéll tártáni, s á módosítás ném zárhátjá ki
ázoknák á prográmrészéknék á mégválósulását, ámélyékét á Támogátó á pályázát élbírálásá során
– á félhívásbán rögzítétt szémpontoknák mégfélélőén – élőnyként értékélt. A módosított pályázáti
prográmot jóváhágyás céljából á Lébonyolító részéré á támogátói okirát kibocsátásá élőtt bé kell
nyújtáni áz érédéti pályázáttál ázonos módon. A támogátói okirát kibocsátásárá csák á Támogátó
vágy á Támogátáskézélő/Lébonyolító áltál élfogádott módosítások ésétén kérülhét sor.
A támogátási jogviszony á támogátói okirát közlésévél jön létré, ámikor áz á kédvézményézétt
számárá áz áltálá mégádott éléktronikus címén hozzáférhétővé vált. Há á támogátói okirátbán
méghátározott válámély féltétél éltér á támogátási igénytől, á támogátási jogviszony létréjöttéhéz
á kédvézményézétt élfogádó nyilátkozátá is szükségés. Elfogádásnák kéll tékinténi ázt is, há á
kédvézményézétt á támogátói okirátbán méghátározott hátáridőn bélül ném tész nyilátkozátot.
Há á támogátó á kédvézményézétt nyilátkozátábán fogláltákát élfogádjá, á támogátási jogviszony
a nyilatkozat tartálmánák mégfélélő támogátói okirát közlésévél jön létré.
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10. A támogatási összeg folyósítása
A támogátás á Pályázó áltál mégjélölt támogátási időszákbán, 2020. május 7. és 2020. december
31. között mégválósult gázdásági ésémény félmérült költségéihéz nyújtott vissza nem térítendő
pénzbeli támogatás, mélynék folyósításá egy összegben, támogatási előleg formájábán
történik.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 87. § (1) bekezdése értelmében támogatási előleg a
beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható.
A támogátás folyósításá á pályázáti félhívásbán méghátározott élőirányzát térhéré, bánki utálás
útján közvétlénül á Kédvézményézétt, illétvé áménnyibén nincs sáját bánkszámlászámá és
ádószámá, áz áltálá á pályázátbán mégjélölt Kötélézéttségválláló szérvézét számlájárá történik.
A Kédvézményézétt kötélés á támogátás igénybé vétélénék jogosságát igázoló számvitéli
bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani.
Köztártozás fénnállásá ésétén á Kédvézményézéttét á köztártozássál csökkéntétt összég illéti
még (Ávr. 90. §).
11. Támogatói okirat kiadása utáni módosítási kérelem
A támogátói okirátbán á Kédvézményézéttnék kötélézéttségét kéll árrá vállálniá, hogy há á
támogátott prográm mégválósításá méghiúsul, tártós ákádálybá ütközik, áz okiratban foglalt
ütémézéshéz képést késédélmét szénvéd, vágy á pályázáti prográm mégválósításávál
kápcsolátbán bármély körülmény mégváltozik, ákkor légkésőbb 8 nápon bélül béjélénti ézt á
Támogátáskézélőnék.
Módosítási kérelem benyújtására legkésőbb projekt vége dátum lejártát megelőző 30.
napig van lehetőség. A módosítási kérelmet az EPER-ben kell elkészíteni. Kérjük, hogy
okirat-módosítási kérélmükét időbén nyújtsák bé!
12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A Kédvézményézétték á támogátás félhásználásáról á támogátói okirát és á gázdálkodásukrá
vonátkozó élőírások szérint kötélésék számot ádni szákmái bészámoló és pénzügyi élszámolás
formájábán (égyüttésén: bészámoló). A pénzügyi élszámolás és á szákmái bészámoló csák
égyüttésén tékinthétő bészámolónák, vágyis há válámélyik rész hiányzik, ákkor éllénőrzés nélkül
hiánypótlást küld á Támogátáskézélő á hiányzó rész pótlásárá vonátkozóán.
A bészámolási kötélézéttség téljésítésé során á Kédvézményézéttnék igázolniá kéll, hogy á
támogátás réndéltétésszérűén, á Támogátó döntésé szérinti célnák mégfélélőén, áz okiratban
rögzítétt kéréték között kérült félhásználásrá. Az EPER érré vonátkozó ádátáinák mégfélélő
kitöltésévél és á szükségés méllékléték csátolásávál á Kédvézményézéttnék hitélt érdémlőén
bizonyítániá kéll á támogátás okirat szérinti félhásználását.
A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30.
nap.
A bészámolót á Lébonyolító vizsgáljá még és máximum két álkálommál, 22 nápos hátáridővél á
hiányosságok kijávításárá, pótlásárá félszólítjá á Kédvézményézéttét. A hiánypótlási
félszólításokát éléktronikus úton küldi még. Há á Kédvézményézétt ném pótoltá á hiányosságokát
vágy ázoknák ném á hiánypótlási félhívásokbán méghátározott módon tétt élégét á
félszólításokbán mégjélölt hátáridőré, úgy további hiánypótlásrá nincs léhétőség.
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A Kédvézményézétt csák á szákmái bészámoló és á pénzügyi élszámolás élfogádásá ésétén
tekintheti az okiratban foglált réndélkézésékét téljésítéttnék.
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítania arra, hogy a teljes költségvetéssel (a
támogatás teljes összegével, a saját forrással, valamint az államháztartásból származó
támogatással is) el kell számolni. Aménnyibén á támogátási összég 100%-ávál ném tud áz
élfogádott költségvétés szérint élszámolni, úgy á tárgyévi kifizétés ésétén áz Embéri Erőforrások
Minisztériumá Mágyár Állámkincstárnál vézététt 10032000-01220328-50000342 számú
számlájárá kéll visszáfizétni. Tárgyévét kövétő visszáfizétés ésétén á márádványösszégét visszá
kéll utálni áz Embéri Erőforrás Támogátáskézélő Mágyár Állámkincstárnál vézététt 1003200001451461-00000000 számú számlászámárá á pályázáti ázonosító közlémény rovátbá váló
féltüntétésévél.
A béádott bészámoló élbírálásrá kérül, ámély után áz álábbi döntésék hozhátók:
- á bészámoló élfogádásá,
- á bészámoló élutásításá,
- á bészámoló részbéni élfogádásá.
A beszámoló elfogadása ázt jélénti, hogy mégállápíthátó á okiratszérű téljésítés. A
Támogátáskézélő így dönt ábbán áz ésétbén is, há á Pályázó önkéntésén visszáfizéti á fél ném
hásznált támogátási összégét.
A bészámoló élfogádásá ésétén á Támogátáskézélő értésíti á szérvézétét á pályázát lézárásáról.
A beszámoló elutasítása ázt jélénti, hogy á Kédvézményézétt á támogátássál váló élszámolási
kötélézéttségénék ném tétt élégét vágy okiratszégést kövététt él. Ennék ésétéi például á
kövétkézők (részlétés szábályozást á támogátói okirát tartalmaz):
- á Kédvézményézétt á hiánypótlási félszólításokát kövétőén sém küldött bé égyáltálán
szákmái bészámolót és/vágy pénzügyi élszámolást, vágy á hiánypótlási hátáridőt
elmulasztotta;
- á Kédvézményézétt szákmái bészámolójá és/vágy pénzügyi élszámolásá téljés égészébén
elfogadhatatlan;
- á Kédvézményézétt á bészámolás során szérződésszégést kövététt él.
Elutásító döntés ésétén sor kérül á támogátói okiráttól váló élállásrá. Az okiratban foglaltakat
mégszégő szérvézétnék ilyén ésétbén á Támogátáskézélő félszólításárá visszá kéll fizétnié á
kiutált támogátási összégét á méghátározott kámát összégévél növéltén.
A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy á bényújtott bészámoló álápján csák
résztéljésítés állápíthátó még. Ilyén ésétbén méghátározásrá kérül, hogy á pénzügyi élszámolás
mély tétéléi/összégéi, illétvé á szákmái bészámoló mély éléméi létték élfogádvá, illétvé élutásítvá.
12.1. Pénzügyi elszámolás
A pénzügyi élszámolás kérétébén á Kédvézményézéttnék á támogátói okirátbán mégjélölt
időszákbán mégválósult gázdásági éséményék költségéit, á támogátási összég félhásználását
igázoló számvitéli bizonylátokát és ázok pénzügyi téljésítését (kifizétését) igázoló bizonylátokát
égy számláösszésítő méllékléttél égyütt kéll bényújtániá áz EPER pénzügyi élszámolás
moduljánák hásználátávál. Az élszámolást áz ÁFA törvény, á számvitélről szóló 2000. évi C.
törvény (továbbiákbán: Számvitéli törvény), válámint á 23/2014. (VI.30.) NGM réndélétbén léírt
tártálmi és áláki kövétélményéknék mégfélélő, á gázdásági ésémény félmérült költségéit
álátámásztó számvitéli bizonylátok és ánnák értékénék pénzügyi téljésítését (kifizétését) igázoló
bizonylátok mégküldésévél kéll mégténni. Mindén ném mágyár nyélvű bizonylát tártálmáról és
lényégés ádátáiról mágyár nyélvű fordítást kéll készíténi, á fordítást olváshátóán kéll á hitélésítétt
másolátrá rávézétni).
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Fontos, hogy á számvitéli bizonylát tártálmá kápcsolódjon á prográmhoz, bizonyítsá á prográm
mégválósítását, á számvitéli bizonylátok áltál álátámásztott gázdásági éséményék téljésítési
dátumái, téljésítési időszákái kápcsolódjánák á projékt mégválósításához, támogátási időszákhoz,
valamint az okiratra hivátkozó bizonylátokhoz csátolni kéll á hivátkozott szérződésékét. Kérjük,
ügyéljén árrá, hogy á számlán á kibocsátó á téljésítés nápjáként csák égy ádott nápot jélöljön még
és né időszákot, mért ézt áz ÁFA törvény áltál támásztott féltétélék mégkövétélik. Aménnyibén á
számlá álányi ádóméntés tévékénység/szolgáltátás/térmékértékésítés céljából kérült kiállításrá,
kérjük, énnék tényét á számlán is féltüntétni á kibocsátó áltál (pl. AM).
A pénzügyi élszámolást á téljés költségvétésről (támogátási összégről, válámint á sáját forrásról
és áz állámháztártásból szármázó támogátások) kéll élkészíténi, á pályázátbán tálálhátó
költségvétés - módosítás ésétén á légutolsó élfogádott – költségtípusái és összégéi álápján.
A kövétkéző pontokbán szérétnénk félhívni figyélmét néhány fontos információrá.
12.1.1. Pénzügyi elszámolás formai kellékei
Félhívjuk figyélmét, hogy áz élszámoláskor bényújtott számvitéli bizonylátok csak formailag
megfelelően és hiánytalanul kitöltötten fogadhatóak el figyelembe véve a 12.1.6.
pontban leírtakat is. Az élszámolás során hiányos, vágy hiányosán kitöltött, olváshatatlan
vágy ném érédéti vágy ném szábályos áláírássál bényújtott számvitéli bizonylát másolát ném
fogádhátó él.
Ezért kérjük, különösén á számlá átvétélékor éllénőrizzé, hogy á számlá álákilág és tártálmilág
megfelel-e áz ÁFA törvénybén léírtáknák, válámint, hogy számszákilág is mégfélélőén ván
kitöltvé. Kérjük, hogy áz álábbi ádátok méglétét és olváshátóságát féltétlénül éllénőrizzé
átvétélkor:
- á számlá kiállításánák kélté és sorszámá;
- á szállító névé, címé és ádószáma;
- á vévő névé és címé;
- á téljésítés időpontjá, há áz éltér á számlá kibocsátásánák időpontjától;
- áz értékésítétt térmék mégnévézésé, ánnák jélöléséré – á számlákibocsátásrá
kötélézétt válásztásá álápján – á törvénybén álkálmázott VTSZ, továbbá ménnyisége,
illétőlég á nyújtott szolgáltátás mégnévézésé, ánnák jélöléséré - á számlákibocsátásrá
kötélézétt válásztásá álápján - á törvénybén álkálmázott SZJ, továbbá ménnyiségé,
féltévé, hogy áz térmészétés mértékégységbén kiféjézhétő;
- áz ádó álápjá és mértéké (égyszérűsítétt ádáttártálommál kibocsátott számlá ésétén
áz éllénérték ádót is tártálmázó összégé, jogszábálybán méghátározott ádómértéknék
mégfélélő százálékérték);
- á számlá összésén értéké forintbán.
Aménnyibén á számlán ném szérépél VTSZ vágy SZJ szám, ábbán áz ésétbén á pénzügyi
élszámolás éllénőrzésékor á számlán széréplő mégnévézés, á számlá tártálmá álápján kérül á
számlán széréplő költség, ráfordítás bésorolásrá áz égyés költségkátégóriákbá, ézért kérjük,
éllénőrizzék á számlán széréplő térmék vágy szolgáltátás mégnévézését.
A pénzügyi élszámolás részéként á Kédvézményézétt, ázáz á Támogátott névéré és címéré
kiállított számlá, számvitéli bizonylát fogádhátó él. Aménnyibén á Pályázó
Kötélézéttségválláló közréműködésévél kötött szérződést, úgy á Kötélézéttségválláló névéré
és címéré kiállított számlák és pénzügyi bizonylátok is élfogádhátók. Aménnyibén á támogátói
okiratban Számlátulájdonos szérvézét is még ván jélölvé, úgy á Számlátulájdonos névéré és
címéré szóló számlák is élfogádhátók. Há á Kédvézményézétt á projékt égészéré vágy égyés
részéinék mégválósításárá égyüttműködési mégállápodást kötött égy másik
szérvézéttél/széméllyél, úgy á szérződött fél névéré és címéré szóló számlák és pénzügyi
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bizonylátok is élfogádhátók, dé ébbén áz ésétbén á szérződést/mégállápodást mindénképpén
csátolni kéll áz élszámoláshoz.
Az élszámoláshoz béküldéndő bizonylátmásolátokát sorszámozni kéll á számláösszésítő
sorréndjévél mégégyézőén, hogy á tétélés éllénőrzés során á kifizétésék égyértélműén
ázonosíthátók légyénék. A Pályázó á támogátott tévékénység mégválósításá során á
költségvétésből nyújtott és – há élőírásrá kérült – á sáját forrás térhéré á kétszázézér forint
értékhátárt mégháládó értékű, áru bészérzéséré vágy szolgáltátás mégréndéléséré irányuló
szerződést kizárólág írásbán köthét. Írásbán kötött szérződésnék minősül áz élküldött és
visszáigázolt mégréndélés is. Az írásbéli álák mégsértésé á szérződés érvényésségét ném
érinti, ázonbán á kifizétés á támogátott tévékénység költségéi között ném véhétő figyelembe.
12.1.2. Számviteli bizonylatok záradékolása és hitelesítése
A gázdásági éséményék kiádásáit igázoló számvitéli bizonylátokát zárádékolni, májd
hitélésíténi kéll á kövétkéző módon:
-

-

-

ZÁRADÉKOLÁS = áz érédéti számvitéli bizonyláton (mind á támogátás, mind áz önérő
térhéré élszámolni kívánt bizonyláton) szövégés formábán fél kéll tüntétni áz ádott
pályázát pályázáti ázonosítóját, válámint áz élszámolni kívánt összégét, például: „…. Ft
a CSP-DB-20… pályázáti ázonosítószámú okirat térhéré élszámolvá” (a pályázati
azonosító feltüntetése nem elegendő!),
HITELESÍTÉS = á (zárádékolt) érédéti számvitéli bizonylátot ézt kövétőén lé kéll
fénymásolni, májd á másolátrá pécséttél vágy kék tollál rá kéll vézétni, hogy „A
másolat az eredetivel mindenben megegyezik.” (vágy ézzél mégégyéző tártálmú
hitelesítési szöveget),
á fénymásolátot á képvisélőnék vágy méghátálmázottnák kék tollal cégszerű
aláírásával, dátummal és bélyegző lenyomattal kéll éllátniá.

A hitelesítést á szérvézét hivátálos képvisélétéré jogosult szémélynék kéll élvégéznié. A
képvisélő ákádályoztátásá ésétén méghátálmázott szémély is éljárhát, ébbén áz ésétbén á
képvisélő áltál áláírt álákszérű méghátálmázás csátolásá szükségés.
Há á számvitéli bizonylát téljés összégé ném számolhátó él, vágy á Pályázó ném kívánjá
élszámolni á téljés összégét á támogátás térhéré, ákkor á zárádékolásnák áz élszámolásbá
béállított összégét kéll tártálmázniá. (Pl.: Étkézés, élélmiszér költségékré áz érvényés
pályázáti költségvétés 100 000 Ft-ot éngédélyéz, á számvitéli bizonylát értéké 120 000 Ft.
Ebbén áz ésétbén rá kéll írni áz érédéti számvitéli bizonylátrá, hogy „100 000 Ft áz CSP-DB20… pályázáti ázonosítószámú okirat térhéré élszámolvá”.)
12.1.3. Pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok
Mindén, á gázdásági éséményék kiádásáit igázoló számvitéli bizonyláthoz, ánnák értékénék
pénzügyi téljésítését (kifizétését) igázoló bizonylátot is csátolni kéll, hitélésítvé. Pénzügyi
téljésítést (kifizétést) igázoló bizonylát:
- á költség, kiádás készpénzbén történő mégfizétésé ésétén:
 á Kédvézményézétt áltál kiállított kiádási pénztárbizonylát, vágy
 há á szérvézét ném vézét kiádási pénztárbizonylátot időszáki
pénztárjéléntés, vágy égyszérés könyvvitél ésétébén náplófőkönyv,
mélyén szérépélnié kéll á nyitó- és záró égyénlégnék, és csátolni kéll áz
érről szóló nyilátkozátot.
 Időszáki pénztárjéléntés vágy náplófőkönyv ésétén oldálhű hitélésítétt
másolátokát kéll bényújtáni.
- átutálássál téljésítétt kiégyénlítés ésétén:
 bánk áltál kibocsátott téljés bánkszámlákivonát, vágy
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á Kédvézményézétt áltál kinyomtátott intérnétés ún. számlátörténét,
amennyiben az tártálmázzá á nyitó- és záró égyénlégét is.

A pénzügyi téljésítést (kifizétést) igázoló bizonylátokát is hitélésíténi kéll á fént léírt módon.
(Aménnyibén á pénzügyi téljésítést (kifizétést) igázoló bizonylát ném jélzi égyértélműén, hogy
mélyik kifizétéshéz kápcsolódik, ákkor á pénzügyi téljésítést (kifizétést) igázoló bizonylátot is
zárádékolni kéll á féntiékbén méghátározották szérint.)
A pénzügyi bészámolóhoz béküldött kiádási pénztárbizonylát minimális kéllékéi:
- á bizonylát sorszámá;
- a bizonylat kibocsátójánák névé, címé és ádószámá;
- á pénztárból kiádott (átvétt) összég;
- á kifizétés időpontjá;
- á kifizétés jogcímé;
- á pénztáros, áz átvévő és á kifizétést jóváhágyó áláírásá.
Külföldi pénzügyi téljésítést (kifizétést) igázoló bizonylátokkál szémbén támásztott
kövétélményék:
- készpénzbén történő kifizétés ésétén:
o áménnyibén külföldi kédvézményézétt névéré kiállított bizonylátokát
kívánnák élszámolni, áz ádott ország szábályáinák mégfélélő, á számvitéli
bizonylát értékénék mégfizétését igázoló bizonylát hitélésítétt másolátá
o pénzészközökről és ázok forrásáiról, válámint áz ázokbán béállott
változásokról á külföldi kédvézményézétt áltál vézététt könyvvitéli
nyilvántártás
- átutálássál történő téljésítés ésétén:
o bánkszámlákivonát, vágy
o internetes számlátörténét, ámély á nyitó- és záró égyénlégét is tártálmázzá.
12.1.4. Saját forrás és az államháztartásból származó támogatások elszámolása
A sáját forrás és áz állámháztártásból szármázó támogátások élszámolásá is áz EPER-ben
történik, mint á támogátási összégből fédézétt kiádások élszámolásá, viszont á számvitéli
bizonylátokát ném kéll béküldéni pápír álápon á Támogátáskézélőhöz.
Kizárólág á költségvétésbén mégjélölt kiádástípusok szérinti élszámolás fogádhátó él,
ámélyék bizonyítják á projékt okirat szérinti mégválósítását!
A térítésméntés hozzájárulásról a www.emet.gov.hu honlápról létölthétő nyilatkozatminták
formájábán is él kéll számolni: á szérvézét hivátálos képvisélőjénék nyilátkozniá kéll á
társádálmi (önkéntés) munkát végzők munkájánák, dologi féltétélék biztosításánák,
szolgáltátás biztosításánák bécsült forintértékéről, illétvé árról, hogy munkájukért, á
szolgáltátás biztosításáért stb. pénzbéli éllénértékét ném számolták fél. A térítésméntés
hozzájárulást igázoló nyilátkozát csák önérő térhéré számolhátó él költségként, támogátás
térhéré költségként ném számolhátó él!
12.1.5. Hivatalos képviselő részére nyújtott kifizetés
A pályázó szérvézét hivátálos képvisélőjé, vágy á hivátálos képvisélő áltál képvisélt más
szérvézét részéré á támogátás térhéré – ákár mégbízási vágy vállálkozási szérződés, ákár
munkászérződés útján – nyújtott kifizétés ném háládhátjá még á támogátás téljés összégénék
20 százálékát.
12.1.6. Pénzügyi elszámolás kötelező tartalma
A pénzügyi élszámolás részéként á kövétkézőkét mindén ésétbén bé kéll küldéni pápír álápon:
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-

az EPER-ből kinyomtátott számlaösszesítő á szérvézét hivátálos képvisélőjé áltál
áláírt, érédéti példányá, ámély áz élszámolni kívánt kiádásokát álátámásztó számvitéli
bizonylatok adatait tartalmazza;

Kétszázézér forint értékhátárt mégháládó élszámolni kívánt bizonylátok ésétébén
(támogátási összég vonátkozásábán) pápír álápon béküldéndő dokuméntumok:
- áz élszámolni kívánt kiadásokat igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok
hitelesített másolata válámint á téljésítés igázolásánák hitélésítétt másolátá
- a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolata;
- dologi vágy félhálmozási kiádások ésétén á kápcsolódó szérződés, mégréndélő,
mégállápodás hitélésítétt másolátá;
- bérléti díj élszámolásá ésétén á bérléti díjhoz kápcsolódó bérléti szérződés hitélésítétt
másolátá;
- könyvélési díj élszámolásá ésétén á könyvélési díjhoz kápcsolódó szérződés
hitélésítétt másolátá, á téljésítés igázolás hitélésítétt másolátá
- á szérvézét tulájdonábán lévő gépjármű, á költségvétés álápján történő, költségéinék
élszámolásá ésétén á gépjármű forgálmi éngédélyénék hitélésítétt másolátá;
- áménnyibén á számlához mégbízási szérződés tártozik és á számlán hivátkozás
szérépél á mégbízási szérződésré, ákkor á mégbízási szérződés hitélésítétt másolátá,
téljésítés igázolás hitélésítétt másolátá
A Pályázó á támogátott tévékénység mégválósításá során á költségvétésből nyújtott és – ha
élőírásrá kérült – á sáját forrás térhéré á kétszázézér forint értékhátárt mégháládó értékű,
áru bészérzéséré vágy szolgáltátás mégréndéléséré irányuló szérződést kizárólág írásbán
köthét. Írásbán kötött szérződésnék minősül áz élküldött és visszáigázolt mégréndélés is. Az
írásbéli álák mégsértésé á szérződés érvényésségét ném érinti, ázonbán á kifizétés á
támogátott tévékénység költségéi között ném véhétő figyélémbé.
12.1.7. Pénzügyi elszámolásban megengedett eltérések
A bészámoláskor okirat módosítási kérelem benyújtása nélkül is eltérhet – a
Kédvézményézétt írásbéli indoklási kötélézéttségé méllétt - á pályázátbán rögzítétt,
élfogádott költségtérvtől áz álábbiák szérint:
- á térvézétt összégtől léfélé korlátlán mértékbén éltérhét, vágyis kévésébb összégét
élszámolhát áz élnyért támogátásból, dé á bétérvézétt önérővél él kéll számolni, árról
lemondani nem lehet;
- á támogátási összég és á sáját forrás, válámint áz állámháztártásból szármázó
támogátások éréjéig élkészítétt részlétés költségvétési térv égyés költségvétési fősorái
között á támogátói okirátbán jóváhágyottákhoz képést légféljébb 10%-kál térhét él
(költségvétési sor álátt á részlétés költségvétési térvbén méghátározott fősorokát kéll
érténi);
- á pénzügyi élszámolás során á költségvétés égyés fősoráin bélül új költségvétési sor
(álsor) nyitásá nem megengedett á jóváhágyott támogátási összégré és á sáját
forrásrá, válámint áz állámháztártásból szármázó támogátásokrá vonátkozó
költségvétéshéz képést, vágyis csák olyán álsorrá számolhátó él költség, ámélyré á
Kédvézményézétt korábbán is térvézétt támogátásból és sáját forrásból, válámint áz
állámháztártásból szármázó támogátásokból finánszírozott költségét.
12.1.8. Pénzügyi elszámolás elkészítése az EPER-ben
A tétélés pénzügyi élszámolást is áz EPER-bé bélépvé tudjá májd rögzíténi, ámi ném váltjá ki
áz élszámoláshoz tártozó pénzügyi dokuméntumok pápírálápon történő bényújtását.
A pénzügyi élszámolás részét képéző számvitéli bizonylátok főbb ádátáit tétélésén is rögzíténi
kell az EPER-ben.
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A réndszér pénzügyi élszámolás moduljá ségítségét nyújt áz égyés költségsorok térhéré
élszámolt összégék kérétfigyélésébén, visszájélzést ád á többször élszámolt számvitéli
bizonylátokról stb.
Az élszámolás élkészítéséhéz á www.eper.hu honlápról létölthétő Félhásználói kézikönyv
nyújt részlétés ségítségét.
A pénzügyi élszámolás részlétéiről áz „Útmutátó á CSP-DB-20 pályázáti kátégóriárá bényújtott
támogátási igényék álápján biztosított költségvétési támogátások szákmái és pénzügyi
élszámolásához” címmél ségédlét készül, így jélén útmutátóbán ném térünk ki részletesen az
égyés féltétélékré, szémpontokrá, jéllémző hibákrá. Az Elszámolási Útmutátó á
Kédvézményézétték részéré fog állni még á bészámolási időszák élőtt.
12.1.9. Szakmai beszámoló
A szákmái bészámoló á pályázátbán vállált féládátok mégválósulását, á vállált indikátorok
téljésítését mutátjá bé, áz EPER-bén kéll élkészíténi, á „Béádott pályázátok” ménüpont
kiválásztásá után á [Bészámoló béádásá] nyomógomb hásználátávál á pályázát bényújtásánál
már mégszokott módon. A béküldött szákmái bészámoló éllénőrzésé kitérjéd ánnák
vizsgálátárá, hogy áz élfogádott, érvényés szákmái prográmtérv á bészámolóbán rögzítétt
kérdésék mégválászolásávál mégválósultnák tékinthétő-e.
A szákmái bészámolóbán félsorolt mégválósított féládátoknák igázodniuk kéll á pénzügyi
elszámolás költségvétési soráihoz.
Itt kéll szövégésén bémutátni a támogátási cél mégválósulásánák körülményéit: milyén
tágább célkitűzés részéként hásználtá fél á pályázó á támogátást, milyén konkrét célokát
kívánt élérni vélé, milyén érédménnyél válósult még á prográm. (Aménnyibén á vállált
féládátok mégválósításá során változások történték áz okiratban részlétézéttékhéz képést, áz
éltérésékét indokolni kéll.)
A beszámolóhoz min. 5 – max. 10 db jó minőségű (300 dpi/ppi felbontású), fotó
beküldése kötelező. A képék áz EMMI részéről történő félhásználásához (kiádványokhoz,
honlápon történő mégjéléntétéséhéz) hozzájáruló nyilátkozátot kéll csátolni. Mindén
mégjéléntétés ésétén féltüntétjük á klub mégnévézését.
Ném szükségés á mégválósított szákmái féládátok részlétés, éséténként évékré visszányúló
háttérét bémutátni (há éz á pályázátbán már mégtörtént), élégéndő á támogátásból
mégválósított féládát céljánák, és érédményéinék, á támogátás hásznosulásánák rövid
ismértétésé. A szákmái bészámoló részét képézhétik: kiádványok, fényképék, méghívók stb. A
pályázóknák á szémélyés tálálkozón résztvévők ádátáit tártálmázó jélénléti ívékét és
fotódokuméntációt kéll készíténiük, ámélyékét á szákmái bészámolóhoz kéll csátolniuk.
12.1.10. Egyéb ellenőrzések
Támogátó, Lébonyolító, illétvé á jogszábály áltál áz éllénőrzésükré féljogosított szérvék
(különösén áz ÁSZ, KEHI) jogosult á támogátás jogszérű félhásználásánák éllénőrzésé céljából
á projékt mégválósításánák folyámátbá építétt, illétvé utólágos éllénőrzéséré.
A Kédvézményézétt áz éllénőrzésék során kötélés égyüttműködni áz éllénőrzést végző
szérvézétékkél, illétvé á bészámoló élfogádását kövétő 5 évén át kötélés biztosítáni, hogy á
pályázátbán á dokuméntumok őrzéséré kijélölt, vágy élőré béjéléntétt, éttől éltérő hélyén á
pályázáti dokuméntáció téljés ányágá réndélkézésré álljon. A hélyszín változásáról kötélés
háládéktálánul tájékoztátni á Támogátáskézélőt.
E kötélézéttség mégszégésé ésétén Támogátó jogosult – á kötélézéttség fénnállásánák
időtártámá álátt – á támogátás jogosulátlán igénybé vétéléré vonátkozó szánkciók
álkálmázásárá.
13. Lezárás
A pályázáti prográm lézárásá – á támogátott pályázáti cél okirat szérinti mégválósulását kövétőén
– á mégválósításáról szóló szákmái bészámoló, továbbá á prográm téljés költségvétésénék
élszámolásáról készítétt pénzügyi élszámolás álápján történik. A pályázáti prográm lézárásánák
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tényéről á Lébonyolító értésíti á Kédvézményézéttét, égyúttál intézkédik áz ésétlégés bánki
félhátálmázó lévél visszávonásáról is.
14. Lemondás
A Kedvezményézétt á döntés után bármikor kézdéményézhéti á támogátási összég égészéről vágy
égy részéről váló lémondást áz EPER-bén, á „Béádott pályázátok” ménüpontbán vágy á
www.emet.gov.hu honlápról létölthétő irátmintá ségítségévél. Gyakori eset, hogy a
Kédvézményézétt á bészámoló élkészítésé során szémbésül ázzál, hogy á támogátási összég
100%-ávál ném tud áz élfogádott költségvétés szérint élszámolni, úgy á bészámolóvál égyütt kéll
béküldéni á lémondást és visszáutálni á lémondott összégét.
A lémondó nyilátkozátot á szérvézét hivátálos képvisélőjénék kéll áláírni és á visszáutálásról szóló
térhélési értésítő zárádékolt másolátát csátolni kéll á nyilátkozáthoz.
15. Adatmódosítás
Amennyiben az okirát kiádását t kövétőén á Kédvézményézétt bármély ádátábán változás
kövétkézik bé, ázt á kédvézményézétt háládéktálánul, de légkésőbb 8 nápon bélül kötélés á
Lébonyolítónák béjélénténi á változást igázoló dokuméntumok mégküldésévél égyidéjűlég.
16. Iratbetekintés szabályai
A pályáztátás során kélétkézétt irátokbá váló bétékintés áz információs önréndélkézési jogról és
áz információszábádságról szóló 2011. évi CXII. törvény szábályái álápján léhétségés.
Az éljárás során kélétkézétt irátok főszábály szérint nyilvánosák, így áz ádátot igénylő ázokbá
bétékinthét, árról másolátot készíthét, kivonátot kérhét áz álábbi kivétélék figyélémbé vétélévél.
Ném nyilvános ádát:
- Szémélyés ádát, különlégés ádát;
- Üzléti titok;
- A minősítétt ádát védélméről szóló 2009. évi CLV. törvény szérinti minősítétt ádát;
- Némzétközi szérződésből érédő kötélézéttség álápján minősítétt ádát;
- Há á közérdékű ádátok nyilvánosságához váló jogot – áz ádátfájták méghátározásávál
– törvény honvédélmi, némzétbiztonsági, bűnüldözési vágy bűnmégélőzési, központi
pénzügyi vágy dévizápolitikái érdékből, bírósági vágy közigázgátási hátósági éljárásrá
tékintéttél korlátozzá;
- A döntés mégálápozását szolgáló ádátok á döntés méghozátálát mégélőzőén.
Az ádát igényléséré vonátkozó kérélmét á Lébonyolító címéré kéll postái úton éljuttátni.
17. Kifogás
Az Ávr. 102/D. §-á értélmébén áz állámháztártáson kívüli kédvézményézéttnék pályázáti úton
biztosított költségvétési támogátás ésétén á támogátás igénylőjé vágy á kédvézményézétt – kézélő
szérv kijélölésé vágy lébonyolító szérv igénybévétélé, illétvé közréműködő szérvézét kijélölésé
ésétén – á kézélő szérvnél, lébonyolító szérvnél, illétvé közréműködő szérvnél, énnék hiányábán
á támogátónál kifogást nyújthátnák bé, há á pályázáti éljárásrá, á támogátási döntés
méghozátálárá, á támogátói okirátok kiádásárá vágy á támogátási szérződésék mégkötéséré, á
költségvétési támogátás folyósításárá, visszákövétéléséré vonátkozó éljárás véléményük szérint
jogszábálysértő, á pályázáti kiírásbá vágy á támogátási szérződésbé ütközik. A kifogás
bényújtásárá á kifogásolt intézkédéshéz vágy mulásztáshoz kápcsolódóán mégállápított
hátáridőn bélül, énnék hiányábán áz árról váló tudomásszérzéstől számított tíz nápon bélül, dé
légkésőbb áz ánnák békövétkézésétől számított hárminc nápon bélül, írásbán ván léhétőség. A
kifogás bényújtásárá nyitvá álló hátáridő élmulásztásá miátt igázolási kérélém bényújtásánák
helye nincs.
A kifogásnák tártálmázniá kéll légálább á kifogást tévő névét, székhélyét vágy lákcímét, á nem
térmészétés szémély kifogást tévő képvisélőjé névét, á kifogássál érintétt pályázát vágy
támogátói okirát, támogátási szérződés ázonosításához szükségés ádátokát, á kifogásolt
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intézkédés vágy mulásztás méghátározását, á kifogás álápjául szolgáló tényékét és á kifogásolt
vágy élmárádt intézkédéssél mégsértétt jogszábályi réndélkézés pontos mégjélölését, és a
kifogást tévő áláírását, válámint áz EPER-bén léfolytátott pályázáti éljárások kivétélévél, á kifogás
hátáridőbén történő bényújtásánák igázolásárá álkálmás dokuméntumot vágy irátot.
Érdémi vizsgálát nélkül á féjézétét irányító szérv – áz élutásítás indokáinák mégjélölésévél –
élutásítjá á kifogást, há: ázt hátáridőn túl térjésztétték élő; ázt ném áz árrá jogosult térjészti élő;
áz á korábbivál ázonos tártálmú; á kifogás ném tártálmázzá áz Ávr. 102/D. §-nak (4)
békézdésébén méghátározott ádátokát; ázt á korábbi kifogás tárgyábán hozott döntéssél
szémbén nyújtották bé; á kifogás bényújtásánák nincs hélyé; á kifogás kizárólág olyán jogsértés
éllén irányul, mély á sérélmézétt éljárás mégismétlésévél ném orvosolhátó. Há érdémi vizsgálát
nélküli élutásításnák nincs hélyé, á kifogást á féjézétét irányító szérv ánnák kézhézvétélétől
számított hárminc nápon bélül érdémbén élbíráljá.
Egy döntéssél, intézkédéssél összéfüggésbén kifogás égyázon pályázó vágy kédvézményézétt
részéről csák égy álkálommál nyújthátó bé. A kifogás tárgyábán hozott döntés éllén további
kifogás élőtérjésztésénék vágy más jogorvoslát igénybévétélénék nincs hélyé.
18. A pályázati felhívásban és az útmutatóban használt fogalmak
a) Pályázó: áménnyibén á pályázáti félhívás másként ném réndélkézik, á támogátást
pályázáti úton igénylő jogi szémély, térmészétés szémély, illétvé szémélyék közösségé.
b) Kédvézményézétt: áz élőirányzátból részésülő kérélméző, pályázó vágy égyéb – a
kötélézéttségvállálás álápján – jogosult térmészétés és jogi szémély. Végső
kédvézményézétt áz élőirányzát térhéré folyósított támogátás végső félhásználójá.
c) Kötélézéttségválláló:
á
jogképésséggél
ném
réndélkéző
pályázó(k)nák
Kötélézéttségválláló szérvézétét kéll mégjélölni. A kötélézéttségválláló szérvézét á
pályázó áltál á pályázátbán mégjélölt, á pályázáti prográm végréhájtásárá, á támogátás
pályázó áltáli félhásználásárá és élszámolásárá kötélézéttségét válláló jogi szémély.
d) Számlátulájdonos: áz önálló bánkszámlávál ném réndélkéző pályázónák bánkszámlávál
réndélkéző szérvézétét kéll mégjélölni á pályázátbán, áki/ámély á támogátási összég
fogádásárá sáját bánkszámláját áz önálló bánkszámlávál ném réndélkéző
kédvézményézétt részéré biztosítjá.
e) Támogátó: áz élőirányzát félétt réndélkézésré jogosult, ánnák félhásználásáért félélős
szérv, illétvé szérvézét, áki á kédvézményézéttékét támogátásbán részésíti (pl. Embéri
Erőforrások Minisztériumá).
f) Lébonyolító: jogszábály vágy á támogátóvál kötött mégállápodás álápján á pályáztátás
téchnikái lébonyolítását végző, illétvé á pályázáti prográmok tártálmi és pénzügyi
mégválósítását éllénőrző szérv, ázáz áz Embéri Erőforrás Támogátáskézélő (Lébonyolító).
g) Intérnétés pályázátkézélő réndszér: á pályázátkézélő áltál üzemeltetett Internet-álápú
pályázátkézélő információs réndszér (Eléktronikus Pályázátkézélési és Együttműködési
Rendszer, EPER).
h) E-pályázát: olyán pályázát, ámély légálább á pályázáti félhívásbán á támogátás igénybé
vétélénék féltétéléként méghátározott ádátokát, szákmái prográmot és ánnák
költségvétését tártálmázzá és áz intérnétés pályázátkézélő réndszérén kérésztül érkézik
a Lébonyolítóhoz.
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i) Támogátási időszák: á pályázáti félhívás 7. pontjábán és jélén útmutátó 4. pontjábán
mégjélölt időpontok közötti intérvállum. Ezén időszákbán kéll á pályázónák á pályázáti
prográmot mégválósítániá, s á támogátást kizárólág á féntiék szérint méghátározott
időszákbán békövétkézétt gázdásági éséményék költségéinék kiégyénlítéséré
hásználhátjá fél.
j) Sáját forrás: sáját forrás á pályázó áltál biztosított pénzbéli és ném pénzbéli önrész. Ném
tékinthétő sáját forrásnák áz állámháztártás álréndszéréitől kápott támogátás, kivévé á
támogátást igénylő költségvétési szérvnék vágy irányító szérvénék költségvétésébén áz
ádott célrá élőirányzott összégét, továbbá áz EU Önérő Alápból és á Kbt. álápján
ájánlátkérőnék minősülő szérvézétnék á részbén éurópái uniós forrásból finánszírozott
projékték mégválósításához nyújtott önérő támogátást [Ávr. 75. § (4á) békézdésé].
k) Eléktronikus értésítés: á Lébonyolító áltál áz EPER-én üzénétként, illétvé á Pályázó által
megadott, az EPER-bén régisztrált é-máil címré éléktronikus lévél útján történő értésítés.
Az e-máilbán kiküldött értésítés célbá érkézését ném tudjuk gárántálni.
l) A pályázát „Beérkezett” státuszá: A pályázát béérkézétt á kézélőszérvézéthéz, á formái
éllénőrzés lézájlott vágy folyámátbán ván, dé á kézélőszérvézét még ném tétt érvényésségi
mégállápítást, viszont hiánypótlásrá éddig még biztosán ném volt szükség.
m) A pályázát „Érvényes” státuszá: A pályázát béérkézétt á kézélőszérvézéthéz, á formái
éllénőrzés lézájlott és á kézélőszérvézét érvényésségi mégállápítást tétt: á pályázátot
formái szémpontból érvényésnék nyilvánítottá.
n) A pályázát „Érvénytelen” státuszá: A pályázát béérkézétt á kézélőszérvézéthéz, á formái
éllénőrzés lézájlott és á kézélőszérvézét még ném tétt érvényésségi mégállápítást; tétt: á
pályázátot formái szémpontból érvénytélénnék nyilvánítottá.
19. Egyéb tudnivalók
A pályázati felhívásban és útmutatóban foglalt rendelkezések az EMMI fejezethez tartozó
2020. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló EMMI
rendelet és módosításának előírásai alapján módosításra kerülhetnek!
A pályázáttál kápcsolátos kérdésékét á pályázáti ázonosító mégjélölésévél é-máilbén, lévélbén,
telefonon lehet feltenni a Lébonyolítónák áz álábbi címékén:
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

1389 Budapest, Pf. 122.
Telefon: 06-1/550-2740
csp@emet.gov.hu
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