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Az előadás tartalma
Mit gondoljunk végig a pályázat benyújtása 

előtt?

Pályázatok értékelése (támogatott projektek 

kiválasztása)

Néhány általános előírás

Mire figyeljünk a végrehajtás során?



Néhány gyakori kérdés
 Mire lehet pályázni?

 Mennyi pénzt lehet igényelni?

 Hány %-os támogatás?

 Mit kell végig gondolni a pályázat benyújtása 
előtt?

 Milyen előírásokkal/ feltételekkel fogunk 
szembesülni?

 Mi történik a pályázatunkkal a benyújtás 
után, hogyan bírálják el?

 Mire számítsunk a végrehajtás folyamán?

 Hogyan készüljünk előre – néhány jó tanács.



Támogatás mértéke
Regionális támogatási térkép 2014-2020

kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal, a középvállalkozások esetén 
10 százalékponttal növelhető - a szállítási ágazat és nagyberuházások 
kivételével



Mit kell végiggondolni, 
mielőtt belevágunk? I.

Milyen tevékenységre van kiírva a 
pályázat? 

Illeszkedés a pályázat hosszú távú 
és közvetlen célkitűzéseihez 
(különösen standard eljárás esetén)

Jogosultsági kritériumok (kik 
pályázhatnak, milyen formában)

Értékelési szempontok – várható 
pontszám



Mit kell végiggondolni, 
mielőtt belevágunk? II.

Finanszírozás
 Támogatási arány – önrész; a pályázat nem(csak) hoz, 

hanem visz!
 Tudunk-e előfinanszírozni? Segítség: halasztott önerő
 Biztosíték nyújtás

Van-e elég időnk? 
Megfelelő készültségi szinten vagyunk-e, 

ha nem, akkor el tudunk-e jutni megfelelő 
készültségi szintre a pályázat beadási 
határidőig? (Elsősorban az építési 
tevékenységnél kérdés, ahol építési engedélyes 
tervek kellenek)



Mit kell végiggondolni, 
mielőtt belevágunk? III.

Nem kezdtük-e meg már a 
tevékenységet? Megkezdett 
beruházás/tevékenység nem 
támogatható. 

Különböző pályázatok esetében 
más-más időpont az, ami előtt nem 
lehet megkezdeni a tevékenységet:

Benyújtás, támogatási döntés, 
szerződéskötés



Mit kell végiggondolni, 
mielőtt belevágunk? IV.

Projektméret 
A maximális és a minimális összeghatárok 

között van-e?

A túl kicsi projekt problémája

Képesek vagyunk-e betartani a 
szigorú előírásokat?

Elég stabilak-e az idegeink?



Támogatott projektek kiválasztása I.Támogatott projektek kiválasztása I.

 Háromféle kiválasztási eljárás lehetséges:

• Egyszerűsített (objektív)
• Standard (értékelő bizottság)
• Kiemelt (előre meghatározott kedvezményezett(ek) 

 A projektméret a kedvezményezetti kör és a 
meghirdetési mód összefüggései (pl. legfeljebb 
300 M Ft összegű projektméretig, ha a 
kedvezményezettek között MKKV-k is vannak, 
egyszerűsített kiválasztási eljárást kell alkalmazni)

 Meghirdetések száma és időtartama:

• Folyamatos
• Szakaszos

 Kérdés: egy-egy meghirdetés esetében benyújtási 
határidő, vagy a keretek túligénylése a mérvadó?



Támogatott projektek kiválasztása II.Támogatott projektek kiválasztása II.

A támogatási kérelem benyújtása 
(elektronikus benyújtás + hitelesítő nyilatkozat) 

Jogosultság értékelése 
 Hiánypótoltatható
 Nem hiánypótoltatható

Hiánypótlás
 Az IH szóbeli, vagy írásbeli egyeztetésre lehetőséget 

adhat
 Egyszerűsített kiválasztási eljárás esetén nincsen!!!

(Helyszíni szemle)



Támogatott projektek kiválasztása III.Támogatott projektek kiválasztása III.

 Tartalmi értékelés (kivéve egyszerűsített eljárás, 
amennyiben a kiválasztás kizárólag jogosultsági 
szempontok alapján történik)

 Tisztázó kérdés és/vagy szóbeli egyeztetés 
lehetséges

 Tartalmi értékelés eredménye alapján sorba 
rendezés 

 Döntéshozatal

 Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend esetén az 
értékelő táblázat alapján az IH vezető

 Standard kiválasztási eljárásban döntés-előkészítő 
bizottság közbeiktatható



Mi vár ránk a megvalósítás folyamán?Mi vár ránk a megvalósítás folyamán?

 Projektünknek az Irányító Hatóságnál van egy projekt 
menedzsere – pozitív, van kihez fordulni, névvel, arccal

 Esetleges változások: mi az, ami szerződésmódosítást 
igényel, mi az, amit csak be kell jelenteni?

 Kifizetési kérelmek összeállítása bonyolult – hiánypótlás 
nélküli kérelem ritka

 Minden sokkal tovább tart, mint amit a jogszabályból ki 
lehet olvasni, és mint amit kalkulálunk – a pályáztató 
tendenciózusan nem tartja be a határidőket.

 Az idő faktor hatványozottan jelentkezik a 
finanszírozásnál – érdemes a kivitelezőre hárítani, amit 
lehet.



Mi vár ránk a megvalósítás folyamán?Mi vár ránk a megvalósítás folyamán?

 Projektünknek az Irányító Hatóságnál van egy projekt 
menedzsere – pozitív, van kihez fordulni, névvel, arccal

 Esetleges változások: mi az, ami szerződésmódosítást 
igényel, mi az, amit csak be kell jelenteni?

 Kifizetési kérelmek összeállítása bonyolult – hiánypótlás 
nélküli kérelem ritka

 Minden sokkal tovább tart, mint amit a jogszabályból ki 
lehet olvasni, és mint amit kalkulálunk – a pályáztató 
tendenciózusan nem tartja be a határidőket.

 Az idő faktor hatványozottan jelentkezik a 
finanszírozásnál – érdemes a kivitelezőre hárítani, amit 
lehet.



Néhány általános Néhány általános 
előíráselőírás 1, 2 vagy 3 lezárt teljes üzleti év    /    Induló vállalkozások

 Projekt összes költsége nem haladhatja meg  az előző év 
árbevételének, mérlegfőösszegének összegét, vagy 50%-át

 Ágazati fókusz és/vagy területi kritérium bizonyos kiírásoknál
 Nem lehet csőd, végelszámolás alatt a pályázó
 Rendezett munkaügyi viszonyok
 Köztartozás mentesség
 Mg-i és nem mg-i árbevétel aránya
 Csak bejegyzett telephelyen lehet pályázni
 Projekt fenntartási kötelezettség és annak időtartama (3 vagy 5 év)
 Megkezdett beruházáshoz támogatás nem igényelhető.
 Utófinanszírozás, előleg lehívásának lehetősége (25%, KKV esetében 

50%)
 Új elem: halasztott önerő a támogatási összeg 90%-ig
 Biztosítéknyújtási kötelezettség
 Építési engedély kérdése
 E-ügyintézés



Készüljünk előre!Készüljünk előre!

 Kész szakmai elképzelések

 Műszaki tervek, jogerős engedély

 Költségvetés, árajánlatok (lehet, hogy újra be 
kell kérni a kiírásban szereplő elvárt tartalom miatt) 

 Ha a megvalósítás helyszíne eltér a 
székhelytől, azt telephelyként 
bejegyeztetni

 Felkészülés a finanszírozásra



Köszönjük a megtisztelő a figyelmet!

Felföldi Zoltán – tulajdonos

HBF Hungaricum Kft.
6000 Kecskemét, Vacsi köz 8/A

Tel: 76/503-640
Személyes egyeztetés:

Kerekes Ildikó – ügyvezető
20/524-9563

titkarsag@hbfhungaricum.hu
kerekesildiko@hbfhungaricum.hu
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