
  
 
 
 

 
 
  

 

| 1 

FELHÍVÁS 

az ifjúság közösségi aktivitását elősegítő programok megvalósítására 

A felhívás címe: 

Ifjúsági programok támogatása 

A felhívás kódszáma: 

EFOP-1.2.2-15 

Magyarország Kormányának felhívása egyházi és civil szervezetek számára
1
 az ifjúsági korosztály 

közösségi aktivitását ösztönző programok megvalósítása érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítését és a 

szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen konstrukció az ifjúsági 

korosztály aktív közreműködésére építve, a közösségi aktivitás előmozdításával, a helyi közösségek és az 

önkéntesség megerősítésével kíván hozzájárulni e célok eléréséhez . A cél elérését a Kormány civil és 

egyházi szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek 

mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:  

● a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül
2
 dönt. 

● a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 18 millió Ft - 25 millió Ft közötti vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.  

● az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek az elszámolható 

költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
3
, hogy: 

● projektjük megvalósításával hozzájárulnak az ifjúság közösségi aktivitásának növeléséhez.  

  

                                                 
1 Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági feltételeinek. 

Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben.  
2 A projekt értékelésének határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.  
3 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

felhívás további fejezeteiben. 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a 

továbbiakban: ÁÚF), mely a támogatási kérelem adatlappal együtt tartalmazza a projektja vaslat 

elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a z ÁÚF-ben 

megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a 

jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.  

 

Felhívjuk a tisztelt támogatás igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, 

továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát 

fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi.2020hu honlapon megjelenő 

közleményeket! 

  

http://www.szechenyi.2020hu/
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 

A 2012. évi adatok
4
 alapján a magyar lakosság mintegy 18 %-a, több mint 1,8 millió fiatal tartozik a 15-29 

éves korcsoportba. A területi megoszlást tekintve látható, hogy a korcsoport az országos átlaghoz képest 

felülreprezentált az Észak-magyarországi és Észak-alföldi régiókban, míg Budapesten az átlag alatti.  

Ugyanakkor hazánkban Budapesten és a megyei jogú városokban koncentrálódik a fiatalokra irányuló 

szabadidős szolgáltatások jelentős része. A kisebb, vidéki településeken a fiataloknak jóval kevesebb 

lehetőségük van az érdeklődési körüknek, életkoruknak megfelelő programokból választani, azonos 

érdeklődésű kortársakkal közös programokban részt venni.  

A 15-29 évesek szabadidős tevékenységei körében az elmúlt évtizedben ugyan a televíziózás helyett a 

számítógép- és internethasználat kapott hangsúlyt, azonban mindkét tevékenységről elmondható, hogy  

inkább passzív „fogyasztást” jelent, semmint tudatos, aktív cselekvést , tehát a szokások változásával nem 

emelkedett az aktív szabadidő eltöltési módok aránya.  Hétvégenként csupán minden tizedik fiatal szokott 

kirándulni vagy túrázni, és mindössze a 15-29 évesek néhány százalékára jellemző, hogy valamilyen 

alkotó, művészi tevékenységet végez szabadidejében.  Az aktív, közösségi tevékenységek hiánya a 

fiatalok későbbi életpályájára is kihatással van, megnehezíti felnőttkori szocializációjukat, munkaerő-piaci 

elhelyezkedésüket is. 

A szabadidős tevékenységek közül - társadalmi hasznosságát tekintve - kiemelkedik az önkéntesség. Az 

önkéntesség magyarországi helyzetét felmérő országos reprezentatív kutatás adatai alapján 2013-ban a 

18 év feletti magyar lakosság csaknem egyharmada végzett önkéntes tevékenységet, több mint 4 

százalékponttal meghaladva a 2011-es arányokat. Az emelkedés ellenére az önkéntes tevékenységek 

jelentősége, elismertsége elmarad az uniós átlagtól.  

A konstrukció alapvető célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának 

elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk erősítésével, bevonva őket az aktív 

közreműködésüket igénylő közösségi programokba, önkéntes tevékenységekbe. A külhoni szervezetek 

bevonása hozzájárul a magyar ifjúsági együttműködések fejlődéséhez a határra való tekintet nélkül. 

A felhívás további célja, hogy a projektek szakmai megvalósítása is minél nagyobb mértékben önkéntesek 

bevonásával valósuljon meg. Ennek költségcsökkentő hatása mellett társadalmi hasznossága is jelentős, 

mivel a résztvevők a későbbiekben akár a program keretein kívül is vállalkoznak olyan tevékenységre, 

amelyhez érdekük – közvetlen módon – nem kötődik. A köz és a közösség érdekében végzett önkéntes 

munka jelentős megtakarításokat eredményezhet a helyi közösségek számára. A benne tevékenykedő 

személyek sokkal jobban magukénak érezhetik a feladatok megoldását, a közösségek összetartása is 

erősödhet. Az önkéntesség hozzájárul az öngondoskodás szemléletének elterjesztéséhez, és az alulról 

építkező megoldások, mint szemléletmód kifejlődéséhez. Az önkéntesség mindezeken felül egyben a 

társadalmi integráció egyik lehetséges hatékony eszköze, amely hozzájárulhat az előíté letek 

kialakulásának csökkenéséhez is. 

A felhívás hozzájárul a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalásához, segíti a szolidáris, cselekvőképes és 

önfenntartó informális helyi közösségek létrejöttét és közvetve, például az önkéntes tevékenységek által 

segíthet megerősíteni a társadalmi szolidaritást és kohéziót . 

A konstrukció az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Együttműködő társadalom 1. 

prioritási tengelyén belül, a 9. EU tematikus célkitűzés (A társadalmi együttműködés előmozdítása és a 

                                                 
4 forrás: Magyar If júság Kutatás, 2012 (adatok: KEKKH) 
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szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) elérését célozza. A konstrukció az 

alábbi, EFOP-ban nevesített beruházási prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzést hivatott szolgálni:  

1.B egyedi célkitűzés: A család és ifjúság társadalmi részvételének növelése 

A felhívás hozzájárul a Nemzeti Önkéntes Stratégiában megfogalmazott „a 18 és 26 év közötti fiatalok 

önkéntes tevékenységben való részvétele 25%-kal növekszik 2020-ig” cél eléréséhez. 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft. A 

támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40-55 db. 

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja. 

1.3. A támogatás háttere 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. évi fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozat jóváhagyta az Ifjúsági programok támogatása című felhívás 

meghirdetését. 

Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg. 
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2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 

40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják 

hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, 

ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.  
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3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projektnek meg kell 

felelnie különösen a következőknek: 

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek  támogathatók: 

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉS 

1. A projekt szakmai tervének elkészítése. 

2. Közbeszerzések előkészítése; feltételes közbeszerzések lebonyolítása.  

A szakmai terv elkészítése kötelezően megvalósítandó tevékenység, amelyhez azonban 

kapcsolódó költségek nem számolhatók el.  

II. PROJEKTMENEDZSMENT 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos 

elvárások című részben. 

A projektmenedzsment feladatok ellátása kötelezően megvalósítandó tevékenység, amelyhez 

azonban kapcsolódó költségek nem számolhatók el.  

III. PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 

1. Célcsoport toborzása. 

2. Ifjúsági programok, táborok, fesztiválok szervezése. 

3. Szemináriumok, szakmai műhelyek, tematikus találkozók szervezése. 

4. Ismeretterjesztő előadások, programok szervezése. 

5. Rendszeres (pl. heti, havi) ismétlődő programok szervezése. 

6. A célcsoport számára tréningek, képzések .  

7. Tanácsadás, kompetenciafejlesztés . 

8. Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása. 

9. Az eseményekhez kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységek. 

10.  Az eseményekhez, különösen az önkéntes programokhoz kapcsolódó anyagok, kisértékű 

eszközök beszerzése. 

11.  Információs anyagok, ismeretterjesztő kiadványok készítése. 

A tevékenységeket a 3.2. pontban meghatározott tématerületekhez kapcsolódóan szükséges 

tervezni és megvalósítani. 

Fenti tevékenységeket kizárólag a kevésbé fejlett régiók területén lehet megvalósítani.  

A támogatható tevékenységek közül az Önkéntes programok szervezése, lebonyolítása kötelezően 

megvalósítandó tevékenység. 

A projekt keretében a képzésekre vonatkozóan a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben 

foglaltakat kell betartani. 

A fent felsorolt tevékenységekbe külhoni szervezeteket is be lehet vonni együttműködő partnerekként.  
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Az együttműködő partnerek a projekt keretében nem részesülnek anyagi támogatásban. 

Kizárólag olyan programok, tevékenységek támogathatók, amelyeket a támogatást igénylő a projekt 

megvalósítása során ingyenesen nyújt a célcsoport számára, és amelyből bevétele nem keletkezik.  

IV. HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK 

Részletesen lásd a 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos 

elvárások című részben. 

V. TÁJÉKOZTATÁS, NYILVÁNOSSÁG 

A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeket az ÁÚF tartalmazza. 

3.1.1.A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

A felhívás keretében nyújtott támogatás nem minősül uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásnak. 

3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: 

Közvetlen célcsoport: 

- 15-29 éves fiatalok 

Közvetett célcsoport: 

- programba bevont fiatalok családjai 

 

A projekt előkészítése érdekében a támogatást igénylőnek a projekt koncepcióját bemutató 

szakmai tervet kell készítenie. A szakmai terv elvárt tartalma: 

A szakmai tervben az alábbi tagolás szerint részletesen be kell mutatni: 

a. a támogatást igénylő szervezet helyi beágyazottságát, kapcsolatrendszerét a megvalósítással 

összefüggésben; 

b. helyzetfelmérést, célcsoportelemzést, melyben be kell mutatni legalább a program által 

megszólítani kívánt célcsoportot, a támogatást igénylő által korábban megvalósított programok 

tapasztalatait; 

c. a tervezett fejlesztés céljait, a célok illeszkedését a helyi igényekhez és a célcsoport igényeihez; 

a célcsoport különböző korosztályai elérésének és bevonásának módját ; 

d. a kiválasztott tématerületeket, a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket, programokat és azok 

hozzájárulását a felhívás célrendszeréhez, valamint a helyi esélyegyenlőségi programok 

keretében megfogalmazott intézkedésekhez; 

e. a tevékenységek ütemezését (cselekvési ütemterv); 

f. a tevékenységek megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre 

állását vagy az ezek biztosításához szükséges cselekvési tervet; 
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g. az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményeit; 

h. a megvalósítás kockázatait és azok kezelésének módját ; 

i. azon programelemeket, amelyekhez az önkéntes tevékenység kapcsolódik (figyelembe véve a 

vonatkozó indikátor teljesülését), a bevonni kívánt önkéntesek számát, a bevonás módját 

programelemenként/tevékenységenként; 

j. a projekt rövid- és hosszú távú hatását a közvetlen és közvetett környezetére,  

k. a tervezett együttműködéseket, a bevonni kívánt partnerekkel és az együttműködés területeivel 

(határon túli szervezettel történő együttműködés esetén részletezve az együttműködés helyi 

hasznosulását); 

l. a fenntarthatóságot; 

m. a projekt menedzsment tevékenységek ellátásának tervezett módját (pl. önkéntesség, külső 

erőforrások, stb.) és időtartamát, valamint finanszírozásának tervezett módját és forrásait. 

 

Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: 

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos 

közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.  

A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: 

● A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi 

személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:  

- projektmenedzser 

- pénzügyi vezető 

● A pénzügyi vezetőnek pénzügyi végzettséggel kell rendelkeznie. 

A projektmenedzsment feladatok ellátására a támogatás terhére költség nem számolható el . 

 

A szakmai megvalósítókkal kapcsolatos elvárások: 

● A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai 

vezetőt biztosít. 

A szakmai vezető alkalmazása önkéntes szerződés keretében is történhet. A szakmai vezető 

személyi jellegű ráfordításai (munkabér, foglalkoztatás terhelő adók, járulékok, személyi jellegű 

egyéb kifizetések) a támogatás terhére  nem számolhatók el. 

● Az projekt tevékenységeinek megvalósítása során törekedni kell a szakmai megvalósítók 

önkéntesként történő bevonására. 

A projektmenedzser, a pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatokat ugyanaz a személy is 

elláthatja, amennyiben az előírt feltételnek megfelel.  

 

  



 

11 
 

A projekt szakmai megvalósításának tevékenységei  kapcsán megfogalmazott elvárások: 

A projekt az alábbi tématerületek közül legalább háromra  ki kell, hogy terjedjen. A tématerületek 

kiválasztásánál figyelembe kell venni a helyi lehetőségeket, igényeket és a lehetséges 

együttműködéseket, szinergiákat, valamint a célcsoport mind szélesebb körű elérését. 

1. Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása. 

2. Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés. 

3. Egészségmegőrzés, prevenció. 

4. Közéletben való ifjúsági részvétel. 

5. Honismeret, a helyismeretet elősegítése, hazaszeretetre nevelés.  

6. Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása. 

7. A fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítése az önálló életkezdet sikerének 

érdekében. 

A projekt keretében gondoskodni kell a résztvevők tématerületenkénti nyilvántartásáról, illetve a projekt 

által elért eredmények méréséről. Ennek megfelelően a projektdokumentációban szükséges bemutatni, 

hogy az egyes tématerületek vonatkozásában miképp kerül felmérésre, hogy a résztvevő személyek 

ismeretei, kompetenciái milyen mértékben bővültek. Ezen módszerek vonatkozásában az alábbiak szerint 

az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft. nyújt tanácsadást.  

A projekt megvalósítása során az alábbi folyamatos szakmai együttműködést szükséges megvalósítani az 

Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: ÚNK): 

- a projekt eredményeit bemutató adatszolgáltatás az ÚNK által kialakított elektronikus felületen. 

Az adatszolgáltatás kiterjed a projektben vállalt indikátorok és számszerűsített szakmai 

elvárások teljesülésére, valamint a megvalósult programok szöveges beszámolóira egyaránt ; 

- a projekt szakmai megvalósítói részt vesznek az ÚNK által szervezett, a projekt 

megvalósításához kapcsolódó szakmai eseményeken, képzéseken, amelyek kapcsolódó 

költségeit (szállás, étkezés, részvételi költségek) az ÚNK biztosítja (tehát jelen felhívás 

keretében ezekre költséget nem kell biztosítani); 

- a projekt magas szakmai színvonalú megvalósítása érdekében az ÚNK módszertani 

tanácsadást és információ szolgáltatást nyújt a projekt megvalósítói részére. 

 

Számszerűsíthető szakmai elvárások: 

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény 
megnevezése 

Megvalósított események, programok száma 

Az eredmény leírása A projekt keretében megvalósult, legalább 10 

célcsoport tag részvételével lezajlott események 
száma. 

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke 25 

A tulajdonság számszerűsíthető célértékének 
mértékegysége 

db 

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb 

tulajdonsága. 

A projekt tevékenységeinek folyamatossága, a 

kiegyensúlyozott megvalósítás érdekében a 
projekt időtartama alatt minden 12 hónapban 
legalább 5 esemény, program valósul meg. 
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Mérföldkövek: 

A projekt megvalósítása során legalább az alábbi mérföldkövet szükséges tervezni: 

1. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig a projekt keretében 

legalább 5 db az ifjúság számára szervezett szabadidőhöz kapcsolódó esemény, program 

megvalósításra került. Az önkéntes programokban résztvevők tervezett számának legalább 20%-a 

bevonásra került. Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylés 

kerül benyújtásra. 

2. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 24. hónap utolsó munkanapjáig a projekt keretében 

legalább 15 db az ifjúság számára szervezett szabadidőhöz kapcsolódó esemény, program 

megvalósításra került. Az önkéntes programokban résztvevők tervezett számának legalább 60%-a 

bevonásra került. Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 50%-áról kifizetési igénylés 

kerül benyújtásra. 

3. mérföldkő: A projekt fizikai zárásáig a projekt keretében legalább 25 db az ifjúság számára szervezett 

szabadidőhöz kapcsolódó esemény, program megvalósításra került. Az önkéntes programokban 

résztvevők tervezett számának legalább 100%-a bevonásra került. Projekt szinten az összes 

elszámolható költség legalább 80%-áról kifizetési igénylés kerül benyújtásra. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 

 A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését 

követően köteles a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint meghatározott határidőn belül időközi 

kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről, a 

projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának bemutatásával a projekt eredményességéről, 

valamint hatékonyságáról. 

 Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani, a 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a 

támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képess égtől való 

elmaradás arányában. 

 

Adatgyűjtés: 

Az egyéni szintű adatgyűjtésre vonatkozó előírást a jelen Felhívás 3.5.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA 

forrásból megvalósuló felhívások esetén című része tartalmazza.  

 

Elkülönített pénzforgalmi számla  nyitása: 

A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla 

nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, amelyeknek a Magyar Államkincstár vezeti a 

számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát. 

 

Horizontális követelmények: 

 Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani  (nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 
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11. pontja), a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a 

fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából 

jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  

 A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a 

támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra 

vonatkozó meglévő előítéleteket. 

3.3. A projektvégrehajtás időtartama 

3.3.1. A projekt megkezdése 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A 

projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, 

de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak 

elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.  

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az Általános Útmutató a 

Felhívásokhoz (továbbiakban: ÁÚF) 8.6.1. pontja tartalmazza. 

3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási szerződés 

hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legalább 36 

hónap, de legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre, de a projekt fizikai befejezése nem lehet később, mint 

2022. március 31. 

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 

Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett 

teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai 

teljesítésének a napja minősül. 

A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. 

dokumentum 8.6.2. pontja tartalmazza. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 

végső határideje a támogatási szerződésben meghatározott dátum.  

3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.4.1. A projekt területi korlátozása 

A szakmai megvalósulás helyszínei Magyarország kevésbé fejlett régiói. 

3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Jelen felhívás szempontjából nem releváns. 

3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 

  



 

14 
 

3.5.1. Indikátorok 
 

Mutató neve 
Mérték-

egység 
Bázis-érték 

Minimálisan 

elvárt 

célérték 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Mutató 

forrása (az 

adott 

indikátor 

teljesítését 

igazolja) 

Önkéntes programokban 

résztvevők száma 
fő 0 150 

projekt fizikai 

befejezése 
monitoring 

25 éven aluli résztvevők száma fő 0 300 
projekt fizikai 

befejezése 
monitoring 

 

Önkéntes programokban résztvevők száma: A projekt közvetlen célcsoportjába tartozó azon 

személyek száma összesítve, akik a projekt dokumentáció alapján igazoltan részt vesznek a projekt 

keretében megvalósuló, a társadalmi és közösségi szerepvállalás növelését célzó önkéntes programokon.  

25 éven aluli résztvevők száma: Azon gyermekek és fiatalok száma összesítve, akik aktívan részt 

vesznek a megvalósított szakmai programokon és egyéb rendezvényeken. A résztvevő kora a születési 

év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés napján – jelentési célból – kerül 

meghatározásra. Az indikátor az elsődleges célcsoportból elértek számát hivatott bemutatni.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy ott, ahol „fő” megadása szükséges, az adatokat nemek szerinti bontásban kell 

a jelentésekben megadni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.  5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján 

a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor 

célértéket a támogatási szerződésben. 

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75% -át, 

a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás 

arányos részét, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.  

3.5.2. Szakpolitikai mutatók 

A jelen projekt felhívásban nem releváns. 

3.5.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 

esetén 

A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és 

eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást 

vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.  

A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan 

biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató 

rendelkezésére bocsássa. 

A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti, melynek során 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal összefüggő feladatok végzése által a 



 

15 
 

Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni . 

Ezen adatfeldolgozási szerződés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi. 

A személyes és különleges adatokat – a célcsoport tagok hozzájárulásával - a Projektgazda bizalmasan, 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 

megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel.  

3.6. Fenntartási kötelezettség 

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett 

vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak, továbbá vállalja, 

hogy a projekt befejezésétől számított 3 évig: 

 a projektben megvalósuló fejlesztések általánosítható tapasztalatait hozzáférhetővé teszi ; 

 a projekt céljaihoz illeszkedő, a projekt befejezését követően megszervezett eseményekről 

(például hírlevélben) tájékoztatja a projektbe bevont, ebbe írásban beleegyező célcsoport tagokat. 

3.7. Biztosítékok köre 

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF c. dokumentum 6. pontja 

tartalmazza. 

3.8. Önerő 

Jelen felhívás szempontjából nem releváns. 
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4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 

4.1 Támogatást igénylők köre 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet kizárólag azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek megfelelnek 

az alábbi feltételek mindegyikének:  

 a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel rendelkezik a 

kevésbé fejlett régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-

Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező 

szervezet is benyújthat támogatási kérelmet, ha telephellyel rendelkezik a kevésbé fejlett 

régiókban; 

 főtevékenysége a TEÁOR nómenklatúra
5
 szerinti TEÁOR 8899 vagy TEÁOR 9499 tevékenység, 

(kivéve egyházi szervezetek);  

 bírósági nyilvántartásba vételére (bírósági nyilvántartásba vétel dátuma) 2014. január 1-jét 

megelőzően került sor (kivéve egyházi szervezetek); 

 rendelkezik támogatói nyilatkozattal projektjük végrehajtására a megvalósítás fő helyszíne szerint 

illetékes települési önkormányzattól, arról, hogy a projekt illeszkedik a helyi esélyegyenlőségi 

programhoz; 

 a felhívás megjelenését megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredménye 

nem negatív; 

 valamint a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásáról, a statisztikai 

számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi 

besorolások valamelyikébe tartozik: 

- Egyéb szövetség (GFO 517) 

- Egyéb egyesület (GFO 529) 

- Egyéb alapítvány (GFO 569) 

- Vallási tevékenységet végző szervezet (GFO 525) 

- Bevett egyház (GFO 551) 

- Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552) 

- Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)   

- Egyházi szervezet technikai kód (GFO 559) 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  Egy 

szervezet csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. 

                                                 

5 Jogi alap (Forrás): Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek 

statisztikai osztályozása NACE Rev.2 rendszerének létrehozásáról, és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes 

meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról Bevezetés időpontja (Érvényesség): 2008.01.01. 
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4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 

Lásd az ÁÚF c. dokumentumban található Kizáró okok listája c. részben.  

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

a) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év március hó 7-től 

2018. március hó 7-ig van lehetőség. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra: 

 2016. év április hó 8. nap 

 2017. év január hó 18. nap 

 2018. év március hó 7. nap 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus 

kitöltőprogramon keresztül. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. 

pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt 

nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással
6
 látták 

el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az 

elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy 

expressz postai szolgáltatás
7
/futárposta-szolgáltatás

8
 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 

szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:  

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  

EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság  

1374 Budapest, Pf. 613. 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét 

és címét. 

                                                 
6 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó 

eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 
7 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz 

postai szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 

küldeményt belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb 
a felvételt követő harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik 
munkanapon kézbesíti, és emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: 

a) nyomon követhető kezelés; 

b) utánvétel; 
c) tértivevény; 
d) értéknyilvánítás; 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; 

f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy f ióktelepén történő felvétele. 
8 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán 
belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai 
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete 

alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a 
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk f igyelmét, hogy 
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései 

alapján - nem vehető igénybe. 
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4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján standard 
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.  

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF c. dokumentum 3. pontjában találhatóak (A 

támogatási kérelmek elbírálásának módja). 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek, a 

vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak , 

valamint az alábbi kritériumoknak: 

1.  Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok: 

a. a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem hibás 

vagy nem hiányzik, 

b. a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, 

c. a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási szabályok 

alapján támogatható, 

d. az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási 

összeget, 

e. az igényelt támogatási arány nem haladja meg a felhívásban megjelölt maximális támogatási 

intenzitást, 

f. a támogatást igénylő a felhívásban meghatározott lehetséges projektgazdai körbe tartozik, 

g. a projekt megvalósításának helyszínei a felhívásban megadottaknak megfelelnek. 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok : 

a. a támogatási kérelem a felhívásban meghatározott formában és kért adattartalommal került 

benyújtásra,. 

b. a projekt megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum maximumán belül 

van, 

c. a felhívás szerinti kötelezően csatolandó dokumentumok elektronikus formában benyújtásra 

kerültek. 

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, 

akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor. 
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3. Tartalmi értékelési szempontok: 

 
ÁLTALÁNOS KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 

Adható 

pontszám 

Minimális 

elvárás 

1. 
A támogatást igénylő szervezetre vonatkozó kiválasztási 

szempontok 
20 12 

1.1 

A támogatást igénylő szervezet az alapító dokumentuma 

vagy szervezeti és működési szabályzata alapján a projekt 

céljait szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas és 

felhatalmazott  

igen:5, nem:0 

5 5 

1.2 

A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a Felhívás 

céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal  

igen:5, részben:3, nem:0 

5  

1.3 

A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a Felhívás 

céljainak eléréséhez szükséges humán erőforrásokkal és 

infrastrukturális feltételekkel, illetve az ezek biztosításához 

szükséges cselekvési tervvel 

igen:4, részben:2, nem:0 

4  

1.4 

A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek 

rendelkezésre állnak (humán feltételek és a szervezeti 

stabilitást biztosító feltételek)  

igen:4, részben:2, nem:0 

4  

1.5 

A projektmenedzsment és szakmai vezetői feladatok 

ellátásának módja bemutatásra kerül 

igen:2, nem:0 

2  

2. 
A támogatási kérelem célokhoz való illeszkedésének 

vizsgálata 
14 8 

2.1 

Egyértelműen meghatározza a projekt keretében elérendő 

célokat 

igen:2, nem:0 

2  

2.2 

A projekt céljai illeszkednek a felhívásban meghatározott 

konkrét célokhoz 

igen:2, részben:1, nem:0 

2  

2.3 

A célcsoport megfelelően került meghatározásra és 

részletesen bemutatásra kerül elérésének, bevonásának 

módszertana 

igen:2, részben:1, nem:0 

2  

2.4 

A célok illeszkednek az igényekhez (helyi igények, célcsoport 

igényei) és ez alátámasztott 

igen:6, részben:3, nem:0 

6 3 

2.5 

A projekt hosszú távú hasznosulása bemutatásra került és 

alátámasztott 

igen:2, részben:1, nem:0 

2  

3. A támogatási kérelem szakmai tartalmának vizsgálata  36 24 

3.1 

A támogatási kérelemben kizárólag támogatható 

tevékenységek szerepelnek, és a projektjavaslat az összes 

kötelezően megvalósítandó tevékenységet tartalmazza 

• kizárólag támogatható tevékenység szerepel és az 

összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet 

tartalmazza: 6 pont 

6 3 
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• az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet 

tartalmazza, de szerepelnek nem támogatható 

tevékenységek: 3 pont 

• nem tartalmazza az összes kötelező tevékenységet 

és nem támogatható elemet tartalmaz: 0 pont 

3.3. 

A megvalósítás helyszíne közül legalább egy   -   

• kedvezményezett járásban található 2 pont 

• fejlesztendő járásban található 4 pont 

• komplex programmal fejlesztendő járásban
9
 található 

6 pont 

• a megvalósítás helyszíne nem tartozik a felsorolt 

térségekbe 0 pont  

6   

3.4 

Az eredmények eléréséhez szükséges tevékenységek 

részletesen bemutatásra kerültek, és a tervezett 

tevékenységek szükségesek a célok eléréséhez  

igen:6, részben:3, nem:0 

6  

3.5 

A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a számszerűsíthető 

eredmények eléréséhez 

igen:5, részben:2, nem:0 

5  

3.6 

A vállalt indikátorok célértékei reálisan teljesíthetők és 

mérhetők 

igen:5, részben:2, nem:0 

5  

3.7 

A cselekvési ütemterv megalapozott, az egyes tevékenységek 

ütemezése megfelelő, illetve az egymásra épülése biztosított  

igen:3, részben:2, nem:0 

3  

3.8 

A célok, a célokat szolgáló tevékenységek és az azokhoz 

kapcsolódó mutatók koherenciája, kidolgozottsága 

megfelelően bemutatásra került 

igen:5, részben:2, nem:0 

5  

4. Pénzügyi szempontok vizsgálata  20 14 

4.1 

A költségvetési tervben szereplő költségek részletesen 

bemutatásra kerültek, azok szakmailag alátámasztottak és 

szükségesek a célok eléréséhez 

igen:8, részben:4, nem:0 

8  

4.2 

A költségvetési tételek pénzügyi szempontból 

megalapozottak (ár-érték arány, piaci árnak való 

megfelelőség) 

igen:6, részben:3, nem:0 

6  

4.3 

A belső költségarányok indokoltak és a tervezett költségek 

megfelelnek a Felhívásban foglalt elszámolhatósági 

követelményeknek 

igen:6, részben:3, nem:0 

6  

5. Fenntarthatósági szempontok 3  

5.1 

A Felhívásban előírt fenntartási kötelezettségek teljesítése 

bemutatásra került 

igen: 1; nem:0 

1  

5.2. A fejlesztés eredménye intézményi oldalról fenntartható, a 2  

                                                 
9 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet  2. melléklet alapján 
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fejlesztés eredményeinek hasznosulása a fenntartási 

időszakban bemutatásra került 

igen: 2; nem: 0 

6. Horizontális szempontok 2 2 

6.1 
Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülnek  

igen: 1; nem:0 
1  

6.2 
A környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülnek  

igen:1; nem:0 
1  

7. Előnyt jelentő szempontok  5 0 

7.1 

Egyházi/felekezeti közösségszervező (alapszak), ifjúsági 

szakértő (szakirányú továbbképzés), vagy ifjúságsegítő 

(felsőfokú szakképzés) végzettséggel rendelkező személyek 

részvétele szakmai megvalósítóként önkéntes formában  

igen: 2; nem:0 

2  

7.2 

A projekt a minimálisan előírt indikátor értékek valamelyike 

esetén legalább 25%-al magasabb értéket vállal 

igen: 3; nem:0 

3  

 MINDÖSSZESEN: 100 60 

 

A táblázatban feltüntetett értékek az adott szempontokra adható maximális pontszámot tartalmazzák. 

Amennyiben a támogatási kérelem csak részben teljesíti az elvárásokat, részpontszám adható. 

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre 

adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot. A 60 pont elérése nem jelenti automatikusan a 

támogatás megítélését. 

Továbbá, nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek nem érik el egy adott kategóriában a feltüntetett 

minimumot. 

A tartalmi értékelés során hiánypótlásnak helye nincs, de az értékelő javaslatára az Irányító Hatóság a 

Projektgazdának legalább 3 napos határidő biztosításával tisztázó kérdést tehet fel a projektjavaslattal 

kapcsolatban. A tisztázó kérdés keretében új dokumentum nem kérhető be, tisztázó kérdés 

megválaszolása során új dokumentum nem nyújtható be.  
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5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.  

5.1 A támogatás formája 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 

Nem releváns. 

5.3 A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 18 millió Ft, maximum 25 millió Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. 

5.4 Előleg igénylése 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe 

vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a lehet. 

A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a Kormány európai uniós források felhasználásával 

kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért 

felelős miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, 

ha a kedvezményezett likviditási tervet készít és a magasabb támogatási előleg szükségességét 

megalapozottan indokolja. 

Az előleg igénylésének feltételei: 

- a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,  

- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az előlegigénylési 

kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű biztosíték(ok) rendelkezésre 

állását, 

- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő, 

- a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.  

A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a 

közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a 

szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának 

megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. . 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a közbeszerzési 

eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - 

tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének 

lehetőségét. A szállító ezt az előleget közvetlenül jogosult igényelni, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 

119. §-ában foglaltak figyelembevételével. 

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014. (XI.5.) 

Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult. 

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg kizárólag 

utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.  

Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető. 
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A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.  

5.5 Az elszámolható költségek köre 

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra 

vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti 

szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak című útmutató tartalmazza. 

  

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:  

1. Projektelőkészítés költségei 

A projekt előkészítő szakasza a jelen Felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben 

rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart.  

A projekt előkészítő szakaszában az előkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek nem 

számolhatók el.  

Ez alól kivétel a közbeszerzési költség, amelyet akkor is itt szükséges tervezni, ha  az a megvalósítás alatt 

merül fel. A közbeszerzési eljárások lefolytatása értékére vonatkozó 1% -os korlát a projekt teljes 

időtartalma alatt felmerült közbeszerzésekre együttesen vonatkoznak.  

 Közbeszerzés költsége  

o a közbeszerzési szakértő díja 

o a közbeszerzési eljárás díja 

A közbeszerzési költségek az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet. 

2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

 Eszközbeszerzés költségei 

o bekerülési érték 

A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésben meghatározott 

értékhatárig az alábbi kis értékű, egy összegben leírható tárgyi eszközök beszerzése lehetséges:  

- a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen informatikai, irodatechnikai eszközök  

bekerülési értéke 

 Immateriális javak beszerzésének költsége 

o szoftver bekerülési értéke 

3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei  

 Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége 

o támogatási szerződésben rögzített horizontális követelmények megvalósításának 

költsége 

 Képzéshez kapcsolódó költségek 

o képzések költsége résztvevőnként 

 Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

o rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs 

költségek 

o egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 

 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 

o a megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége  

o egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási 

kötelezettségei útmutató szerint (Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv) 
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A kötelezően előírt nyilvánosság értéke az összes elszámolható költség maximum 0,5% -a lehet. 

 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj a következő feltétellel: kizárólag a 

megvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díj számolható el. 

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérleti díj 

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége  

A Képzéshez kapcsolódó költségek, a Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei és a 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj költségei együttesen nem haladhatják meg a 

projekt elszámolható összköltségének 30%-át. 

4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei  

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

o utazási költség 

o szállásköltség 

o helyi közlekedés költsége 

Jelen felhívás keretében Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (bérköltség, 

járulék, személyi jellegű egyéb költség) nem számolható el. 

 

A Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei nem haladhatják meg a projekt 
elszámolható összköltségének 20%-át. 

 

5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 

 

6. Célcsoport támogatásának költségei 

 célcsoport útiköltsége 

o utazási költség 

 célcsoport képzési költsége 

o képzéshez kapcsolódó költség 

o képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés és szállás költség 

o Ifjúsági programokhoz, táborokhoz, fesztiválokhoz kapcsolódó utazási, étkezés és szállás 

költség 

o Ifjúsági programokhoz, táborokhoz, fesztiválokhoz kapcsolódó egyéb költség 

 

A Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek és a Célcsoport támogatásának költsége 
együttesen el kell, hogy érje a projekt elszámolható összköltségének 60%-át. 

 

7. Projektmenedzsment költség 

A projektmenedzsment költség nem számolható el.  

8. Általános (rezsi) költség 

 Egyéb általános (rezsi) költség 

o kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége 

o közüzemi szolgáltatások költsége 

o bankszámla nyitás és vezetés költsége 

o dokumentációs/archiválási költség 

Az általános (rezsi) költség értéke az összes elszámolható költség maximum 1% -a lehet. 
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9. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 

10.Tartalék 

A tartalék összege az összes elszámolható költség maximum 1%-a lehet. 

Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.  

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei 

Piaci ár igazolása  

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a 

jelen útmutató 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat.   

Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés 

dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett 

ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, 

összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, 

hogy az igazolás feltételei teljesíthetők legyenek.  

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos 

árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).  

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is  megfelelően dokumentálni (postai feladás 

bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre 

kerül. 

Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy 

beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek. 

Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, 

nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független
10

 piaci szereplőktől 

származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem 

elszámolhatóak. 

A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a 

beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, 

közüzemi szolgáltatás). 

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a projekt 

költségvetésének megfelelően részletezettnek  és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy 

meghatározható legyen a besorolásuk.  

A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés te ljesítésére 

való alkalmasságát. 

                                                 
10 A piaci ár alátámasztásaként nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelő, szerződés, utasítás, egyéb kötelezettségvállalás [a továbbiakban 
összefoglalóan: szerződés], amely olyan szállítótól származik, amelyben a kedvezményezett vagy kedvezményezett tulajdonosa (felügyeleti 
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy, ezen személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) értelmében közeli hozzátartozója. Továbbá  olyan szállítótól származik, amelyben a kedvezményezett tulajdonosi, 
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, 
amelynek tulajdonosa, legfőbb szervének illetve felügyeleti szervének tagja, a szervezet nevében nyilatkozatra, képviseletre jogosult személy, a 
kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, 
munkáltatói vagy kinevezési jogokat gyakorol, továbbá érvénytelen ajánlat sem felel meg  alátámasztó dokumentumként. Az előírás betartása a 
Kedvezményezett felelőssége. 
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További elszámolhatósági feltételek 

A projekt keretében elszámolni kizárólag a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült költségeket 

lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli bizonylattal igazolhatóak.  

Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt 

tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy megvalósításához, szerepelnek a 

projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és hozzáadott értéket 

képviselnek. 

A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a 

közbeszerzési szerződésben rögzített árat).  

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetően kell lennie ahhoz, 

hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. 

Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.  

Arányosított költségek esetén az arányosítás módszertanát (pl. önköltség számítási szabályzat) az 

elszámoláshoz csatolni szükséges.  

Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe.  Az eszköznek a projekt céljához kell 

kapcsolódnia. 

Számlaösszesítők alkalmazása 

A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők 

használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében. 

Az 500 ezer Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú 

számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum 

benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok 

alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra 

kerülnek. 

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a 2014–2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének megfelelően a következő 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni:  

 

Költségtípus  Maximális mértéke az 

összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 

A Képzéshez kapcsolódó költségek, a Marketing, 
kommunikációs szolgáltatások költségei és a Szakmai 

megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj költségei együttesen 

30% 

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak 
költségei 

20% 

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás  0,5% 

 Rezsi 1% 

 Tartalék 1% 
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Költségtípus Minimális mértéke az 
összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek és a 
Célcsoport támogatásának költsége együttesen 

60% 

Jelen Felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási 

kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.  

5.8 Nem elszámolható költségek köre 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 

amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen a projektmenedzsment költségei. 

5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 

Jelen felhívás szempontjából nem releváns. 

5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 

Jelen felhívás szempontjából nem releváns. 
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6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

a. Szakmai terv 

b. Likviditási terv (emelt összegű előleg igénylése esetén) 

c. Pénzügyi vezető önéletrajza 

d. A megvalósítás fő helyszíne szerint illetékes települési önkormányzatnak a projekt 

megvalósítására vonatkozó támogató nyilatkozata 

e. A támogatást igénylő szervezet székhelyét és telephelyeit igazoló hivatalos dokumentum 

f. Nyilatkozat, hogy a Felhívás megjelenését megelőző két lezárt üzleti év vonatkozásában az 

adózott eredmény nem negatív 

g. Egyházi/felekezeti közösségszervező (alapszak), ifjúsági szakértő (szakirányú továbbképzés), 

vagy ifjúságsegítő (felsőfokú szakképzés) végzettséggel rendelkező személyek önéletrajza és 

önkéntes szerződés megkötésére vonatkozó aláírt szándéknyilatkozata (amennyiben releváns) 

h. Támogatást igénylő szervezet aláírt és hatályos létesítő okirata (GFO 517, GFO 525, GFO 529, 

illetve GFO 569 gazdálkodási forma kódú szervezetek esetében) 

i. Hivatalos kivonat az egyházi nyilvántartásban szereplő adatokról (GFO 551, 552, 555, illetve 559 

gazdálkodási forma kódú szervezetek esetében) 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni. A 

támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem 

véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltőprogram fogja legenerálni, így az a csatolandó 

mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését a 4.3. fejezet „A 

támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” b) pontjában meghatározott módon kell 

elvégezni”. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az Általános Útmutató a 

Felhívásokhoz c. dokumentum 3. pontja tartalmazza, amely letölthető a www.szechenyi2020.hu oldalról.  

http://www.szechenyi2020.hu/
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7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 

igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által  

működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, 

folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő 

szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az 

Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző s zerv, az állami 

adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, 

pályázati kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak 

hozzáférhetnek. 

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 

lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 

oldalon. 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az 

Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

1. Az útmutató célja, hatálya  

2. Kizáró okok listája  

3. A projektjavaslatok benyújtásának és elbírálásának módja 

a. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben  

b. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben  

c. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben  

d. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási rendszer (TKR) 

eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről  

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10.  Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek  

11.  A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 

12.  A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények 

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 

http://www.szechenyi2020.hu/
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

 Önéletrajz minta 

 Likviditási terv minta 

A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályokat az ÁUF 11. fejezete tartalmazza. 

További, a felhíváshoz kapcsolódó szabályozók:  

Törvények 

 1995. évi LXIV. törvény a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 

Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti 

rendjéről 

 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 

 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 

Egyezmény kihirdetéséről 

 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  

 2011. évi CXII. törvény az infomációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 

 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 

Miniszteri rendeletek, utasítások 

 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák 

működéséről 

Országgyűlési határozatok és Kormányhatározatok 

 88/2009. (X. 29.) OGY határozat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról 

 1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozat az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai 

keretprogramjának elfogadásáról 

Közösségi jogszabályok 

 Az Európai Parlament és Tanács 1304/2013/EU EU (2013. december 17.) rendelete az Európai 

Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 

 


