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Információs nap célja

• Pályázati felhívás általános ismertetése;
• Források hatékony felhasználásának elősegítése;
• Gyakorlati tanácsadás;
• Kommunikációs fórum biztosítása;
• Nyitott kérdések megválaszolása.



Pályázati csomag tartalma

• Pályázati felhívás
• Pályázók kézikönyve
• Pályázati formanyomtatvány/adatlap
• Mellékletek



Indikatív tevékenységi terület – min / max. igényelhető
támogatás – projekt megvalósítási időtartam





Kik pályázhatnak?
• Köz- vagy magánjog alapján   
létrehozott non profit szervezetek;
• Közhasznú/közcélú feladatok 
ellátásáért létesültek;
• Programterületen bejegyzett 
székhellyel vagy telephellyel 
rendelkeznek;
• Nincs köztartozásuk.

További információkért, példákért

kérem tekintse meg a Pályázók
Kézikönyvét!

Magyarországon: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Hajdú-Bihar megye;
Békés megye;
Csongrád megye.

Romániában:

Satu-Mare megye;
Bihor megye
Arad megye;
Timis megye.



Rendelkezésre álló forrás

20 724 105,- EURERFA források összesen

10 824 802,- EUR2. Prioritás: Társadalmi és gazdasági 
kohézió erősítése a határmenti térségben

9 899 303,- EUR
1. Prioritás:: Az együttműködési terület 
közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges 

kulcsfeltételek javítása

ERFA forrásokPrioritási tengelyek

9 899 303



Maximum 13% partnerenként
Állami finanszírozás - román pályázók 
esetén – ELŐLEG: a társfinanszírozás 
min.80 – max. 90%-a

Maximum 10% partnerenként
Állami finanszírozás - magyar pályázók 
esetén*– ELŐLEG: a társfinanszírozás 
100%-a

Maximum 85% projektszinten és 
partnerszinten egyaránt

ERFA finanszírozás

Minimum 2% partnerenkéntSaját hozzájárulás - román pályázók esetén

Minimum 5% partnerenként
Saját hozzájárulás - magyar pályázók esetén 
(kivéve központi költségvetési szervek, ld.
következő dia)

Finanszírozás forrásai



Önerő magyar központi költségvetési 
szervek esetében

• A saját hozzájárulás biztosítása alóli egyetlen kivételt képezik 
azok a magyar partnerek, akik az államháztartás 
költségvetéséből finanszírozott központi költségvetési szervek 
és a következő kategóriák valamelyikébe tartoznak

1. Költségvetési szervek és/vagy azok központi alapítású intézményei a 
Központi Statisztikai Hivatal 9001/2002 (SK 3.) számú közleményének 
1. és 2. számú melléklete szerint (pl. az egységes statisztikai kód 13-
15. számjegyei 311 vagy 312)

2. Egyéb, az ESA’95 szerinti államháztartási körbe tartozó
kedvezményezettek



Közös projektek és közös 
kritériumok

• Közös projekt fejlesztés és kidolgozás (joint
development);

• Közös megvalósítás (joint implementation);

• Közös projekt költségvetés (joint financing);

• Közös projekt menedzsment (joint project management);



Vezető Partner Elv
A projektben résztvevő partnereknek Vezető Partnert kell kijelölniük, 
maguk közül aki:

� Kapcsolatot teremt a program és projekt között;
� Benyújtja a pályázatot a partnerség nevében;
� Támogatási szerződés aláírója;
� Felel és biztosítja a projekt hatékony megvalósítását;
� Felel a közösségi támogatás partnerek felé történő tovább 
utalásáért;
� Koordináló és adminisztrációs feladatokért felel;



Vezető Partner Elv

A Projekt Partnerek a következőkért felelnek:

� Vállalt feladatok időbeni és minőségi teljesítése;
� Önerő biztosítása;
� Partnerekkel való hatékony együttműködés;
� Állami társfinanszírozásra vonatkozó szerződés 

aláírása, illetve az abból adódó kötelezettségek 
teljesítése;

� Vezető Partner munkájának támogatása;



Határon átnyúló jelleg és hatás

A projekt eredményei hozzáadott értéket eredményeznek a 
célterületen, hatásuk hosszú távú, amely a projekt zárása 
után is fennmarad a határ mindkét oldalán, és ez a hatás 
közvetlenül kapcsolódik a projekt tevékenységeihez és/vagy 
a meghatározott célcsoportokhoz 

Határon 
átnyúló hatás

a megvalósítás igénye mindkét oldalon jelentkezik;

a célcsoportok a határ mindkét oldalán azonosíthatóak;
a projekt olyan problémára kínál megoldást, amely 
ténylegesen határon átnyúló dimenzióban értelmezhető;

a projekt olyan problémákra kínál megoldást, amelyek 
kezelése minden partner közös érdeke, és a megoldások 
más területeken felmerülő hasonló problémák kezelésére is 
alkalmasak 

Határon
átnyúló jelleg



Európai Területi Együttműködési 
Csoportosulás (EGTC)

• Önmagában eleget tesz a határon átnyúló partnerség 
kritériumának;

• Jogi személyiséggel felruházott csoportosulás;
• Olyan intézmények, szervezetek hozzák létre amelyek székhelye 

legalább két ország területén helyezkedik el;
• Lehetséges tagok: tagállamok, regionális és helyi hatóságok 

illetve ezek csoportosulásai;
• Feladatát és hatáskörét alapító okiratban kell rögzíteni;
• Kidolgozza saját alapszabályát, szerveit, megállapítja saját 

költségvetését;



Egyéb változások a korábbi
felhívásokhoz képest

• A pályázatot benyújtani CSAK ANGOL nyelven lehet
• Benyújtandó példányok száma: 1 eredeti, 2 másolat
• Bizonyos projektelőkészítő költségek (pl. pályázatírás, fordítás) saját 

alkalmazottak részére is elszámolhatóak és bérként kifizethetőek;
• 2.2.2, 2.2.3 és 2.2.4 intézkedésekre benyújtott pályázatok esetén 

közös módszertan, a 2.3.1-es intézkedés esetén curricula/tanterv 
kötelezően becsatolandó

• Könnyítések a benyújtandó alátámasztó dokumentumokkal 
kapcsolatban;

• Pályázati formanyomtatvány továbbfejlesztésre került, pl. 
• a kötelező nyilvánossági elemek



Kötelező nyilvánossági elemek I.
• Legalább egy nyilvános esemény: nyitó/záró rendezvény vagy más 

nyilvános esemény (pl. fogadás, nyílt nap, közösségi programok (utcai 
ünnepség, adott településen rendezett fesztivál, oktatási rendezvények), 
szórakoztató programok, koncertek, kiállítások, konferenciák, szakmai 
bemutatók, műhelyek stb.) szervezése;

• Közvetlen hivatkozás elhelyezése a projektre vonatkozóan (a Projekt 
Nyilvánossági Útmutató valamennyi kötelező elemét tartalmazó banner
és leírás) valamennyi projekt partner weboldalán (amennyiben van 
ilyen);

• Rendszeres fényképes dokumentáció készítése a projekt 
előrehaladásáról és ennek megküldése kérésre a KTT és kérés esetén az 
MA számára;

• Legalább egy sajtóanyag kiadása vagy sajtótájékoztató szervezése a 
projekthez kapcsolódóan.



Kötelező nyilvánossági elemek II.
Amennyiben egy projektnél a támogatás teljes összege (ERFA és 
állami társfinanszírozás) meghaladja az 500.000 eurót, további
kötelezettségek:

– Legalább két sajtóanyag kiadása vagy sajtótájékoztató
szervezése a projekt indításakor és lezárásakor;

– Legalább két nyilvános projektrendezvény (nyitó/záró
rendezvény) vagy más olyan nyilvános esemény 
szervezése, amelyre a média is hivatalos; 

– Ideiglenes hirdetések elhelyezése a műveleti helyszíneken 
a projekt végrehajtása alatt (nem kötelező, ha a projekt 
csak eszközbeszerzést tartalmaz);

– Állandó tájékoztató tábla kihelyezése legkésőbb hat 
hónappal a művelet befejezését követően.



FIGYELEM!!!

• Jogosultsági kritériumok;
• Minimum és maximum igényelhető források;
• Maximális költségvetési százalékok;
• Minimum és maximum megvalósítási időszakok;
• Beadási és beérkezési határidők; 
• Formai és benyújtási kritériumok (ellenőrző lista);
• Hiánypótlások.



Mellékletek

1. Kötelezően benyújtandó mellékletek CSAK a Vezető
Partner által;

2. Kötelezően benyújtandó mellékletek a Vezető Partner 
és a Partnerek által;



Hiánypótlás
A mellékletek nagy része hiánypótoltatható, kivéve a következőket:

• 1. számú melléklet – Partnerségi Megállapodás;
• 2. számú melléklet – A Vezető Partner nyilatkozata;
• 6. számú melléklet – Nyilatkozat az önerő rendelkezésre állásáról 

• A Vezető Partner / Partnerek létesítő okirata, a képviseleti joggal rendelkező
személy által hitelesítve – KIVÉTELEK: állami szervek, közjogi szervezetek és 
egyházak;
• 30 napnál nem régebbi jogi státusz igazolás (pl.: cégkivonat, bírósági 
bejegyzésről szóló igazolás, törzskönyvi kivonat stb.) – KIVÉTELEK: állami szervek 
és közjogi szervezetek. EGYHÁZI szervek igen!!! 
FIGYELEM! Ha a hiányzó/kiegészítendő dokumentumok száma több, 
mint 8, a  pályázat automatikusan elutasításra kerül!



Benyújtási tudnivalók

184-201 napÉrtékelési folyamat

1 eredeti
2 másolat
1 elektronikus adathordozó
(PF + mellékletek)

Példányszám: 

2011. március 1. (feladás 
dátuma)

Benyújtási határidő (postán vagy 
futárszolgálattal, 1 db. ajánlott

tértivevényes küldemény!)



ELÉRHETŐSÉGEK
Közös Technikai Titkárság - Központ 
H-1016 Budapest,
Gellérthegy utca 30-32.
Tel: +36 1 224 3272

+36 1 457 5596; 
Fax: +36 1 224 3291
E-mail:jts@huro-cbc.eu

Közös Technikai Titkárság - Békéscsabai Iroda
H-5601 Békéscsaba, 

Derkovits sor 2
Tel: +36 66 520 252; 
Fax: +36 66 520 253

E-mail:hidvegi@huro-cbc.eu, kovacs@huro-cbc.eu



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Közös Technikai Titkárság


