Pályázati Kiírás
2015.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter és az európai uniós
források felhasználásáért felelős miniszter egyetértésével – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont szerinti
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének
támogatására
összhangban
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.),
- a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011.(I. 28.)
Korm. rendelet,
- a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami
támogatási szempontú szabályairól szóló 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet,
- a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes
szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 36/2012. (VI. 8.) NFM rendelet,
- a helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez
nyújtható támogatásról szóló 6/2014. (I. 31.) BM rendelet,
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja

Központi költségvetési forrás biztosítása a helyi önkormányzatok és társulásaik 2007-2013 programozási
időszak európai uniós, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési pályázatainak a
legkésőbb 2016-ban megvalósuló projektrészéhez kötődő saját forrás kiegészítéséhez és 2016. december 31-éig
történő lehívásához.
Pályázati alcélok:
1. vízgazdálkodási cél
a) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetés
b) árvízvédelem
c) ivóvízminőség-javítás
2. környezetvédelmi cél
a) települési szilárdhulladék-kezelés
b) települési hulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása
c) szennyvízelvezetés és –tisztítás
d) önkormányzati feladatok ellátását szolgáló energia-hatékonyság növelése
3. szociális város-rehabilitáció
4. egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást ellátó intézmények fejlesztése
5. bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézmények fejlesztése
6. belterületi közutak, kerékpárutak fejlesztése
2. Keretösszeg

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3.
melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítése (a továbbiakban: BM EU Önerő Alap) jogcímen a pályázati célra 16 900,0 millió forint áll
rendelkezésre.
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3. Pályázók köre

A Kvtv. 3. melléklet II. 3. pontja szerinti helyi önkormányzat, társulás (a továbbiakban együtt: Pályázó).
Társulás esetén a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat nyújthat be pályázatot.
4. A támogatás formája

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. Amennyiben szociális városrehabilitáció esetén a Pályázó uniós forrásból nyert támogatása az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti
állami támogatásnak minősül, úgy a BM EU Önerő Alapból azonos elszámolható költségre nyújtandó
támogatás:
-

a korábban megítélt kulturális célú támogatás esetén kulturális célú támogatásnak

-

a korábban megítélt regionális beruházási támogatás vagy csekély összegű támogatás esetén csekély
összegű támogatásnak

minősül a 4. illetve 5. melléklet szerinti feltételekkel.
A BM EU Önerő Alap támogatás és a korábban megítélt regionális beruházási támogatás együttesen nem
eredményezhet olyan támogatási arányt, amely az uniós támogatás odaítélésekor hatályos, az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről
szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerinti regionális támogatási térképben meghatározott
maximális támogatási intenzitás, és a regionális beruházási támogatás esetében kötelező 25%-os saját forrás
követelményébe ütközik.
Az azonos elszámolható költségek vonatkozásában az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti, korábban
megítélt támogatás és a BM EU Önerő Alap támogatás összege együttesen nem haladhatja meg az uniós
állami támogatási szabályokban, illetve az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy legmagasabb támogatási összeget.
5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a Pályázó saját forrásának százalékában kifejezve:
1. pont szerinti pályázati alcél esetén a 60%-ot,
2-6. pontok szerinti pályázati alcélok esetén az 50%-ot, az alábbi kivételekkel.
Ha a fejlesztés több támogatható célhoz is kapcsolódik, a BM EU Önerő Alap támogatás mértékét a Pályázó
által célonként kidolgozott részletes költségvetés és a táblázat szerinti támogatási intenzitás alapján kell
meghatározni. A célonként kidolgozott részletes költségvetés hiányában a BM EU Önerő Alap támogatás a
legalacsonyabb támogatási intenzitású cél alapján kerül meghatározásra.
Ha a Pályázó a Kvtv. 3. melléklet II. 3. pont a) vagy b) alpontja és c) alpontja alapján is jogosult a BM EU
Önerő Alap támogatásra, a BM EU Önerő Alap támogatás mértéke legfeljebb a Pályázó saját forrásának 75%a lehet.
Az 1. c) és 2. c) pont szerinti pályázati alcélt megvalósító Pályázó esetén a BM EU Önerő Alap támogatás
mértéke legfeljebb a Pályázó saját forrásának 100%-a, ha a Pályázó
a) a fejlesztés megvalósításához legalább részben regisztrált álláskeresőt alkalmaz, vagy
b) a Kbt. hatálya alá tartozó fejlesztés során a Kbt. szerint a részszempontok körében a munkanélküli
vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott mértékét,
mint értékelési szempontot alkalmazza.
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Ha Pályázó vállalja, hogy a fejlesztés megvalósításához legalább részben regisztrált álláskeresőt alkalmaz
vagy a Kbt. hatálya alá tartozó építési beruházásai során a Kbt. szerint a részszempontok körében, a
munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek foglalkoztatásának a közbeszerzés során megajánlott
mértékét mint értékelési szempontot alkalmazza, a BM EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke 5%-kal
megemelkedik, kivéve ha a BM EU Önerő Alap támogatás mértéke eléri a kérelmező saját forrásának 100%át.
BM EU Önerő Alap támogatás
a) a Pályázó által alapított költségvetési szerv által elnyert uniós támogatáshoz, vagy
b) – ha a saját forrást a Pályázó biztosítja – az uniós támogatás nem helyi önkormányzat vagy társulás
kedvezményezettje esetén a helyi önkormányzat vagy társulás tulajdoni hányadát érintő beruházáshoz
kapcsolódóan is nyújtható.
Nem részesülhet támogatásban a Pályázó, ha
- nem fejlesztési célú uniós támogatáshoz igényli a szükséges saját forrás kiegészítését,
- az elnyert uniós támogatásra kiírt pályázathoz szükséges saját forrás finanszírozására és az állami
támogatásokra vonatkozó előírások azt nem teszik lehetővé,
- nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
- a hiánypótlás, valamint a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
kérésére megtett kiegészítések, módosítások ellenére a kérelemben szereplő adatok, valamint a becsatolt
dokumentumok hiányosak, hibásak.
6. Pályázatok benyújtása

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati
információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.
A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton
való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy
másolati példányban. A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább
megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a
pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta, vagy
az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.
A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az elektronikus
rögzítés lezárását követő munkanap.
Pályázatok benyújtásának határideje, pályázati adatlap elektronikus kitöltésének és lezárásának határideje: 2015.
október 1. 16 óra.
E határidő elmulasztása jogvesztő.
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7. Benyújtandó dokumentumok

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
Benyújtás módja
Benyújtandó dokumentumok:

1.

E= elektronikusan,
P=papír alapon,
EP= elektronikusan
és papír alapon is

az ebr42 önkormányzati információs rendszerben
kitöltött 3. melléklet szerinti Pályázati Adatlap
(kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva is)

EP

uniós támogatás alapját képező okirat, mely
uniós támogatási szerződés vagy
támogatói okirat vagy
közigazgatási hatósági határozat
(az 1. c) pályázati alcél szerinti fejlesztés esetén
ennek
hiányában
az
uniós
támogatás
odaítéléséről szóló levél)

P

Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - saját
forrás biztosítására vonatkozó igazolás 30
napnál nem régebbi eredeti példánya. (a saját
forrás 100%-os támogatása esetén az esetleges el
nem
számolható
költség
fedezetének
rendelkezésre állásáról)

P

4.

társulás esetén a társulási megállapodás

P

5.

polgármester vagy elnök nyilatkozata arról, hogy
az államháztartási jogszabályokban – így az Áht.
50. §(1) és (3) bekezdéseiben, valamint az Ávr.
75. § (2) bekezdésében – foglalt feltételek
fennállnak, azoknak a Pályázó megfelel.

P

polgármester vagy elnök nyilatkozata arról, hogy
a
fejlesztés
a
Pályázó
vagyonának
gyarapodását eredményezi-e, kivéve az 1. a)
pályázati alcél esetében.

P

7.

több célhoz kapcsolódó fejlesztés esetén a
célonként kidolgozott részletes költségvetést

P

8.

polgármester vagy elnök nyilatkozata arról, hogy
az állami támogatási szabályokban foglalt
feltételek fennállnak, 1.3 cél esetén az állami
támogatási kategória rögzítésével.

P

2.

3.

6.
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8. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az Igazgatóság az
Ávr. 70. § (3) bekezdése és 78. §-a alapján végzi.
Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat az
elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy hitelesített másolati példány megtartásával –
az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata érvénytelen.
Az Igazgatóság a papír alapon beérkezett, hiánypótlást követően felülvizsgált pályázatok eredeti példányát a
pályázat benyújtását követő 25 napon belül továbbítja a miniszter részére.
A döntést alátámasztandó, a miniszter a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is kérheti.
9. Pályázat elbírálása, döntés

A támogatásról a miniszter a pályázatoknak, vagy a hiánypótlásnak a beérkezését követő 90 napon belül –
folyamatos elbírálás keretében – dönt.
Ha a Pályázó a BM EU Önerő Alap támogatást az 1. c) pályázati alcél szerinti fejlesztéshez uniós támogatás
alapját képező okirat nélkül igényelte, a miniszter a Pályázó részére az uniós támogatás alapját képező okirat
megkötéséig ígérvényt állít ki.
A döntést megalapozó értékelési szempontok főként:
- Kvtv.-ben és e pályázati kiírásban meghatározott feltételek.
- Saját forrás nagysága, mely a Pályázó által az Áht. 1. § 7. pontja szerinti európai uniós forrásból (a
továbbiakban: uniós támogatás) és e támogatásból megvalósuló fejlesztésre jóváhagyott olyan forrás
összege, amelybe a lakossági hozzájárulás, az egyéb szervezetek által nyújtott támogatás és az egyéb
magánforrás
nem
számít
bele
(3.
melléklet
szerinti
adatlap
3. pontja).
- Az uniós támogatás alapját képező okiratban rögzített, a fejlesztés elszámolható költségére vonatkozó
adatok.
- Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet
szerint igénybevett támogatás összege.
Az uniós támogatás alapját képező okiratban forinttól eltérő pénznemben meghatározott összeget – ha a
támogatás alapját képező okirat az átváltás árfolyamáról nem rendelkezik – a kérelem benyújtásának
időpontjában érvényes Nemzeti Stratégiai Referencia Keret forrásfelhasználásához kapcsolódóan kialakítandó
árfolyam-kompenzációs rendszernek megfelelően az államháztartásért felelős miniszter által megadott technikai
árfolyamon kell meghatározni.
10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a nyertes Pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntést követő 3 napon belül
értesülnek az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
A miniszteri döntésről a támogatásban nem részesült Pályázók az elutasítás indokait is tartalmazó elektronikus
levélben értesülnek.
A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség.
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11. A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek

A BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásának feltételeit a miniszter és a Kedvezményezett támogatási
szerződésben rögzíti.
A támogatási szerződés tartalmazza:
a) a Kedvezményezett által megvalósítandó fejlesztésnek az uniós támogatás alapját képező okirat szerinti
pontos megnevezését és azonosító adatait,
b) a BM EU Önerő Alap támogatás százalékos mértékét, összegét és éves ütemezését,
c) a BM EU Önerő Alap támogatás folyósításának követelményeit,
d) a BM EU Önerő Alap támogatás felhasználásának feltételeit és
a) a Kedvezményezett által vállalt kötelezettségek nem vagy részbeni teljesítése esetében irányadó
jogkövetkezményeket.
Ha az uniós támogatás alapját képező okirat alapján vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós
akadályba ütközik vagy a támogatási szerződést érintő adatok és körülmények megváltoznak, a
Kedvezményezett tudomására jutástól számítva haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles e tényt
írásban a miniszternek bejelenteni. A bejelentés alapján a támogatási szerződést a megváltozott körülményeknek
megfelelően – indokolt esetben – módosítani kell.
12. Támogatás folyósítása

A BM EU Önerő Alap támogatást a támogatási szerződésben foglaltak szerint – az 1. c) és 2. c) pályázati alcél
szerinti fejlesztés kivételével – teljesítésarányosan, a miniszter utalványozása alapján a Kincstár folyósítja a
Kedvezményezett fizetési számlájára.
A BM EU Önerő Alap támogatás
e) folyósítása az uniós támogatás alapját képező okiratban foglalt kifizetési ütemezéshez igazodik, ennek
végrehajtása érdekében a Kedvezményezett az illetékes közreműködő szervezet által kiadott „Igazoló
Adatlap”-ot az uniós támogatás kifizetését követően haladéktalanul megküldi a miniszter részére,
f) – a c) pontban meghatározott kivétellel – az 1. c) és 2. c) szerinti pályázati alcél esetén, ha a BM EU
Önerő Alap támogatás kevesebb mint 5 millió forint, a 2015. évre ütemezett összeg egésze, egyéb
esetben a 2015. évre ütemezett összeg 25%-a a Kedvezményezett 3. melléklet szerinti nyilatkozata
alapján támogatási előlegként – a kedvezményezett által aláírt támogatási szerződés miniszterhez
történő érkezését követő 8 napon belül – kifizetésre kerülhet,
g) az 1. c) pályázati alcél esetén – ha a fejlesztés Európai Unió felé vállalt kötelezettséget érint –
támogatási előlegként kerülhet kifizetésre, amelynek mértéke a támogatás 2015. évre ütemezett
összegének 75%-a,
h) az önerő arányos hozzárendelése nélkül kifizetett uniós támogatás esetében támogatási előlegként, – a
közreműködő szervezet által az uniós támogatás kifizetéséről szóló igazolás alapján – legfeljebb a ki
nem fizetett BM EU Önerő Alap támogatás összegéig kerülhet kifizetésre.
A Kedvezményezett az igénybe vett támogatási előleg felhasználását a közreműködő szervezet által kiadott
„Igazoló Adatlap” miniszter részére történő megküldésével igazolja.
A BM EU Önerő Alap támogatás évenként kifizetésre kerülő összege nem haladhatja meg a támogatási
szerződésben meghatározott évenkénti ütemet vagy ütemeket, kivéve ha a fejlesztés megvalósítása során
a) előző évi maradvány felhasználása történik, vagy
b) az uniós támogatás alapját képező okirat módosításával az uniós támogatás évek közötti átütemezésére
kerül sor.
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13. Támogatás jogosulatlan igénybevétele

A BM EU Önerő Alap támogatás jogosulatlan felhasználásának minősül, ha a Kedvezményezett vagy az általa
alapított költségvetési szerv elveszti az uniós támogatásra való jogosultságát.
Ha a Kedvezményezettnek az uniós támogatást vissza kell fizetnie, az uniós támogatás visszafizetésének
arányában a BM EU Önerő Alap támogatásról köteles lemondani és a már kifizetett BM EU Önerő Alap
támogatást a központi költségvetés részére visszafizetni.
Ha a Kedvezményezett a fejlesztés összköltségének növekedése nélkül lakossági hozzájárulásból, átvett
pénzeszközből, fejlesztési célú költségvetési támogatásból vagy támogatásértékű bevételként az adott
fejlesztésre felhasználható további fejlesztési forrásokhoz jut, és ezen további források együttes összege
meghaladja a BM EU Önerő Alap támogatással nem finanszírozott önerő részt, a kedvezményezett a BM EU
Önerő Alap támogatást – a többletfinanszírozás erejéig – köteles visszafizetni.
14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal az éves költségvetési
beszámoló keretében és annak rendje szerint számol el.
A Kedvezményezett a támogatás végső elszámolásáról a beruházás befejezését követően az uniós támogatásra
vonatkozó elszámolási kötelezettség teljesítésével egyidejűleg gondoskodik.
A jogosulatlanul igénybevett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának, az Ávr.
78. § (2) bekezdés b) pontja és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján
lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.
A miniszter az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdések és a 98. § (5) bekezdése szerint módosított támogatási szerződést,
vagy attól való elállás esetén az erről való értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a Kedvezményezettnek,
mely alapján az Igazgatóság az Ávr. 99. § (2) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a
Kedvezményezettnek.
A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatási szerződés
tartalmazza.
A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a
Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Szilágyi Ildikó, 06-1/4411097, ildiko.szilagyi@bm.gov.hu és Barna Julianna 06-1/999-4369, julianna.barna@bm.gov.hu) fordulhatnak.
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1. melléklet

Adatlap BM EU Önerő Alap igényléséhez
I. Pályázó adatai:
1. A helyi önkormányzat neve:
A társulás neve:
2. A helyi önkormányzat vagy társulás székhely önkormányzatának címe:
3. A helyi önkormányzat vagy tárulás székhely önkormányzatának adószáma:
4. A helyi önkormányzat vagy társulás székhely önkormányzatának törzsszáma:
5. A BM EU Önerő Alap pályázatot előkészítő személy, személyek neve, telefonszáma, e-mail címe:
II. A támogatandó feladat megjelölése:
1. Az elnyert uniós támogatás megjelölése: (több cél esetén több sor és több e rendelet 3. melléklete tölthető)
2. Az uniós támogatási szerződés megkötésére jogosult szervezet megnevezése:
3. Az uniós támogatási szerződés vagy nyertes pályázat azonosítója:
4. A fejlesztésnek az uniós támogatási szerződésben vagy nyertes pályázatban megjelölt megnevezése:
5. A fejlesztés rövid leírása (a beadott uniós pályázatban megjelölt műszaki tartalomnak megfelelően):
III. Regisztrált álláskereső foglalkoztatására és közbeszerzésre vonatkozó adatok:
1. A fejlesztés során igénybe vett regisztrált álláskeresők száma:
2. A foglalkoztatás időtartama:
3. A Kbt. szerinti építési közbeszereztetés során a munkanélküli vagy tartósan munkanélküli rétegek
foglalkoztatása értékelési szempont:
Kelt: ......................., 20... év ..................... hó ........... nap
...........................................................
a helyi önkormányzatot
vagy a társulást képviselő
aláírása
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2. melléklet
A társulás adatai
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A
A helyi
önkormányzat
KSH kódja

B
A helyi
önkormányz
at neve

С
A helyi
önkormányzatra
jutó összes saját
forrás
(forint)

Saját forrás mindösszesen:
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D
Igényelt BM EU
Önerő Alap
támogatás maximális
mértéke (%-ban)

E
A helyi
önkormányzatra
jutó maximális
igényelt BM EU
Önerő Alap
támogatás
(forint)

3. melléklet
A pályázó fejlesztésének pénzügyi adatai
A Pályázó neve:
A BM EU Önerő Alap támogatás maximális mértéke a pályázati kiírásban foglaltak szerinti számítás alapján
(%-ban):
A) Az uniós támogatással elismert és elszámolható költségek alapján számított beruházási összköltség (Ft):
Források megnevezése

2015. év

2016. év

1. EU Alapokból igényelt forrás
összege
2. A fejlesztéshez hazai
társfinanszírozás keretében
biztosított összeg
3. A Pályázó összes saját forrása
(3.1.+3.2.+3.3.)
3.1. A Pályázó által
költségvetésének terhére vállalt
saját forrás összege
3.2. Hitel
3.3. Az EU Önerő Alap
felhasználásának részletes
szabályairól szóló 285/2012.
(X. 9.) Korm. rendelet szerinti
EU Önerő Alap támogatás
összege
4. Egyéb források összesen
(4.1.+4.2.+4.3.)
4.1. Lakossági hozzájárulás
4.2. Egyéb magánforrás
4.3. Egyéb szervezetek támogatása
5. A beruházás összköltsége
(1.+2.+3.+4.)
A BM EU Önerő Alapból
igényelhető támogatás maximális
összege:
Az Igényelt BM EU Önerő Alap
támogatás összege:
Ivóvíz-minőség javításra és
szennyvíztisztításra irányuló
pályázat esetén pályázó kéri-e az
előleget
Igen/Nem
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2017. év

Összesen:
(forint)

B) Az uniós támogatással el nem ismert beruházási költségek (Ft):

Megnevezés

Összeg

Összesen:
C) Beruházási költségek mindösszesen (A+B):

Kelt: ......................., 20.... év ..................... hó ........... nap
.................................................................
a helyi önkormányzatot
vagy a társulást képviselő
aláírása
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4. melléklet
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatások szabályai
Az SA.34770 (2012/N-2). számú támogatási program keretében a központi költségvetésből az alkotóművészeti,
az előadó-művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmiműemlékvédelmi tevékenységek tekintetében költségvetési támogatást a következő célokra lehet nyújtani:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására,
valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;
b) a kulturális ágazatot érintő évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális
rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;
d) a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos
kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;
e) a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedő szakmai
teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való
hozzájárulásra;
f) kulturális vidékfejlesztésre;
g) kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;
h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) a nemzetiségek kultúrájának támogatására.
Az SA.34770 (2012/N-2). számú támogatási program alapján 2018. szeptember 1. napjáig nyújtható támogatás.
A támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Természetes és jogi
személyek, valamint egyéni vállalkozások részesíthetők támogatásban.
Az SA.34770 (2012/N-2). számú támogatási program keretében pályázaton kívüli visszatérítendő, illetőleg
vissza nem térítendő támogatás csak akkor nyújtható, ha
a) a támogatandó cél a kultúra fejlesztésében stratégiai jelentőségű,
b) kulturális hatása országos, illetve nemzetközi,
c) a támogatás biztosításával jelentős előny érhető el, illetve jelentős hátrány hárítható el, vagy
d) a támogatandó cél másképp nem érhető el vagy az időmúlás következtében okafogyottá válna.
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5. melléklet
A csekély összegű támogatásra vonatkozó rendelkezések
Csekély összegű támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a
csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1407/2013/EU
bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EK bizottsági rendelet) szabályai
alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem
haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseit is.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott
csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások
halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az
egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy
összeget. A nem konkrét támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű
támogatás halmozható bármely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott határozat alapján
nyújtott egyéb állami támogatással.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe vételével – az ott
meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a
támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.
A támogatottnak nyilatkoznia kell, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének
kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2)
bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése
céljából teherszállító jármű vásárlására.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogató
ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen
nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
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