
  
 
 
 

 
 
  

 

| 1 

FELHÍVÁS  

A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás megvalósítására 

Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és 

kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás 

KEHOP-1.2.0 

Magyarország Kormányának felhívása megyei önkormányzatok, központi költségvetési szervek, civil 

szervezetek részére, a klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek 

megteremtése érdekében. 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, a 

kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítását továbbá a környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás 

hatékonyságának előmozdítását. A cél elérését a Kormány megyei önkormányzatok, központi 

költségvetési szervek és civil szervezetek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban 

foglalt feltételek mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 a benyújtott támogatási kérelmeket 30 napon belül 
1
 elbírálja. 

 A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 30 illetve 400 millió Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

 Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a felhívásban 

meghatározottak szerint előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
2
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a 

kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása valamint klímaváltozáshoz történő hatékony 

alkalmazkodás társadalmi feltételeinek megteremtése, továbbá a környezetvédelem és az 

erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása cél eléréséhez. 

 a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.  

 

 

                                                      
1
 A projekt értékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.  

2
 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

felhívás további fejezeteiben. 
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 A projektek megvalósítása során követelmény klímastratégiai módszertan, valamint intézményi 

szintű klímastratégiai dokumentumok illetve megyei szintű klímastratégiai dokumentumok 

kidolgozása, klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének mind az ahhoz való 

alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás, széleskörű szemléletformálási program 

megvalósítása. 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz – 1 verzió c. 

dokumentum (a továbbiakban: ÁUF), mely a támogatási kérelem adatlappal együtt tartalmazza a 

projektjavaslat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁUF-ban 

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

jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.  

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁUF, 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.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő 

közleményeket!  
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 
 

A Partnerségi Megállapodás célul tűzte ki az EU 5. tematikus céljának megfelelően az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítását. 
A klímaváltozás a legnagyobb környezeti kockázatok egyike, ami nemcsak a gazdaságot, hanem 
közvetlenül a lakosság életmódját és életfeltételeit is érintheti. Magyarország éghajlatában előreláthatóan 
magasabb átlaghőmérséklettel, kismértékben csökkenő és a téli félévre koncentrálódó csapadékkal, 
nagyobb potenciális párolgással kell számolni. Emellett várható a szélsőséges időjárási események 
(felhőszakadás, szélvihar, hőhullámok), az árvizek és erdőtüzek gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése is, valamint új kártevők és betegségek megjelenése, a természetes ökoszisztéma, valamint 
ezzel szoros összefüggésben az agrárgazdálkodási lehetőségek változása. A vízgazdálkodás 
infrastruktúrájának így a jövőben a rendkívüli árvizek és az aszály egyaránt kihívást jelent majd. 
 
Hazánk globális és európai léptékben is különösen sérülékeny területnek számít az éghajlatváltozás 
várható hatásait tekintve, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival szembeni sérülékenység 
Magyarországon belül is igen nagy területi különbséget mutat. Míg a klímaváltozás mérséklése globális 
összefogással érhető el, addig a kedvezőtlen hatásokra való felkészülés – a hatások jellegének és 
mértékének nagymértékű területi differenciáltsága eredményeképpen – minél alacsonyabb területi szinten 
valósítható meg a leghatékonyabban. Kiemelten fontos ezért a térségi és helyi szintű klímastratégiák 
kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő helyi kapacitások megerősítése.  
 
További jelentős probléma, hogy a lakosság klímatudatossága, valamint az éghajlatváltozás helyi 
hatásairól való ismerete alacsony szintű. A 15 éves és idősebb magyar lakosság körében végzett 
reprezentatív felmérés (Cognative kutatás, 2009) kimutatta, hogy ugyan egyre többen tudnak a sarki és 
magashegységi jég és hó megolvadásának jelenségéről, az éghajlatváltozás hazánkat érintő hatásait – 
például elsivatagosodást és tartós szárazságot – jóval kevesebben ismerik. Ezért kiemelten fontos feladat 
a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás erősítése.  
 
A klímaalkalmazkodásra – és ahhoz kapcsolódóan a klímaváltozás mérséklésére – irányuló tervezésre 
vonatkozóan jelen pillanatban Magyarországon nincs egységesen elfogadott módszertan, továbbá 
hiányzik a szakmai minőségbiztosítás lehetősége is, ami összességében jelentős mértékben megnehezíti 
olyan valós helyi igényekre reflektáló, a helyi szereplők aktív közreműködésével és támogatásával készült 
térségi, valamint helyi klímastratégiák elkészítését, amelyek végrehajtása a helyi közösség számára 
érezhető és szakmailag értékelhető eredményekkel jár.   
 
Az Európai Bizottság 2013 áprilisában, közleményben hozta nyilvánosságra az éghajlatváltozás 
hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia tervezetét

3
, amelyet a Környezetvédelmi 

Tanács 2013. június 18-i közleményében
4
 hagyott jóvá. A stratégia a 3. intézkedés keretében 

szorgalmazza a városok adaptációs erőfeszítéseit, elsősorban helyi adaptációs stratégiák elfogadására és 
szemléletformálási intézkedések megvalósítására irányuló önkéntes kötelezettségek kezdeményezése 
révén, míg a 4. intézkedés közvetlenül az ismeretbeli hiányosságok felszámolását célozza. 
 
Magyarország Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiája

5
 szintén kiemelt hangsúlyt fektet a klímaváltozás 

hatásaira való felkészülésre. Az éghajlati alkalmazkodás céljaként a nemzeti természeti, humán, 
társadalmi és gazdasági erőforrások készleteinek és minőségének megóvását, a változó külső 
feltételekhez való rugalmas természeti, társadalmi-gazdasági alkalmazkodást határozza meg, amelynek 
legfontosabb eszköze a várható változásokra időben történő felkészülés, eredményességének alapvető 
feltétele pedig, hogy a felkészülés széleskörű partnerség és társadalmi-gazdasági konszenzus keretei 
között valósuljon meg. Ennek megteremtése érdekében növelni kell az éghajlatváltozással, a megelőzési 
és alkalmazkodási intézkedésekkel kapcsolatos tájékozottságot. 
 

                                                      
3
 http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/eu_strategy_en.pdf 

4
 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011151%202013%20INIT 

5
 29/2008. (III. 20.) OGY határozat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 

http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/eu_strategy_en.pdf
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2011151%202013%20INIT
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A klímaváltozáshoz történő hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítése érdekében jelen 
felhívás alapvető célja a klímaalkalmazkodást és klímaváltozás megelőzését szolgáló tevékenységek 
kereteinek, peremfeltételeinek biztosítása, klímastratégiai módszertan összeállításával, valamint ez 
alapján készült megyei szintű klímastratégiai dokumentumok kidolgozásával. A módszertani útmutatók 
biztosítják a készülő térségi és települési klímastratégiák egységességét, koherenciáját, magas szakmai 
minőségét és hatékonyságát. A módszertan kidolgozásától kezdve a stratégiák elkészítésig, továbbá a 
stratégiák végrehajtása érdekében is elengedhetetlen a helyi közösségek bevonása, ami a 
klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésének mind az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos tudásmegosztással, széleskörű szemléletformálási program segítségével biztosítható. 
 
A Felhívás célcsoportjai elsősorban megyei önkormányzatok, települési szövetségek, civil szervezetek, 
akik biztosítani tudják a módszertan kialakítását, stratégiák elkészítését a helyi közösségek bevonásával. 
 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1,00 milliárd Ft, melyből 2015-

ben projekttel lefedett várhatóan 1,00 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 21 db. 

 

1.3. A támogatás háttere 

Jelen felhívást a(z) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes 

Államtitkársága (IH) hirdeti meg. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által lefedett valamennyi fejlesztési terület és 

beavatkozási irány esetében 4 db horizontális célnak kell érvényesülnie, amelyek egyike a klímaváltozás 

kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása. E horizontális cél 

elérését legközvetlenebbül a KEHOP 1. prioritási tengelye szolgálja, amely megnevezésében – 

„Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” – is egyértelműen tükrözi a kitűzött célt. A KEHOP 1. 

prioritás tengelyének első specifikus célkitűzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint a 

természeti katasztrófák megelőzését szolgáló adat- és tudásbázis megteremtése, beleértve ebbe nem 

csak a nélkülözhetetlen szakmai tudásbázis megteremtését, hanem egyben a társadalom 

klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítését, a lehetséges és szükséges klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodást szolgáló tevékenységek, követendő magatartás-minták megismertetetését is. A 

klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálás és a helyi klímastratégiák kidolgozása révén bővülnek a 

lakosság, a helyi köz- és gazdasági szereplők klímaváltozással összefüggő ismeretei, aminek 

következtében javul a klímaadaptációs intézkedések végrehajtásának hatékonysága. 

A szélesen értelmezett – a lakosság mellett a vállalkozói, közintézményi szereplőket is magában foglaló – 

társadalom klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek hiánya meghiúsíthatja a várható változásokhoz 

való alkalmazkodást szolgáló intézkedések hatékony megvalósítását. Ennek elkerülése érdekében a 

KEHOP 1.2.0 intézkedése a hatékony alkalmazkodás társadalmi feltételeinek elősegítésére irányul. A 

klímaváltozás hatásai térségenként rendkívül változatosak, így az azokhoz való alkalmazkodási 

programok és intézkedések minél alacsonyabb területi szinten valósíthatók meg hatékonyan. A 

klímaváltozással kapcsolatos kihívások, lehetőségek, feladatok meghatározása – a helyi érdekeltek 

bevonásával zajló partnerségi folyamat keretében – kulcsfontosságú a hatékony adaptációhoz. Ennek 

elősegítése érdekében a támogatások részben térségi és települési klímastratégiák kialakítására 

irányulnak. A klímastratégiák sikeres megvalósításához elengedhetetlen az érintett célcsoportok 

tájékoztatása és szerepvállalása, amelyet célzott, a klímaváltozás mérséklését, azaz a megelőző 

környezetvédelmet hangsúlyozó és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra is kiterjedő 

szemléletformálási akciók támogatása révén kell elősegíteni. 
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Jelen felhívás a KEHOP 1.2.0 intézkedése keretében kerül meghirdetésre, „a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról” 
című, 1318/2015 (V. 21.) számú Korm. határozatban rögzített következő kiemelt projekt felhívásnak felel 
meg: Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint 
szemléletformálás.  

 

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. 

 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

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

felelniük különösen a következőknek: 

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak (egyes elemek önállóan nem 
támogathatóak!): 

 

 Projekt fejlesztése során projekt megalapozó tevékenységek (A tevékenység keretében a projekt 
sikeres megvalósítását megalapozó előkészítő tevékenységek támogathatóak az alábbiak 
szerint):  

 

a) Megvalósíthatósági tanulmány készítése, 

b) Projektmenedzsment szervezet felállítása, 

c) A kifejlesztett szakmai és disszeminációs módszertani tartalmak kipróbálásához bevonásra   
kerülő települési önkormányzatok kiválasztása 

 

A projekt megvalósítás során az alábbi tevékenységek támogathatók: 

 

 Módszertani fejlesztés 
 

A tevékenység keretében a későbbiekben kidolgozásra kerülő térségi és települési klímastratégiák 
egységes szemléletű, szakmailag megalapozott és összehangolt elkészítésének elősegítése 
érdekében a hazai és nemzetközi tapasztalatok, valamint útmutatók eredményeit is felhasználó 
módszertani fejlesztésre kerül sor, amely magában foglalja az alábbi résztevékenységeket: 

  

a) nyomtatott (megyéknek 1-1 pld.) és on-line formában elérhető módszertani útmutató készítése 
megyei és települési klímastratégiák kidolgozásához (Módszertani útmutató térségi és települési 
klímastratégiák kidolgozásához), 
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b) a módszertan véglegesítése előtt azok egyes elemeinek tesztelése 3-5 db olyan település 
esetében, melyek még nem rendelkeznek klímastratégiával, továbbá az eredmények 
visszacsatolása a módszertani fejlesztéshez 

 Szemléletformálás 

A projekt keretében megvalósuló szemléletformálás célja a klímaváltozás közép- és hosszú távú 
várható hazai hatásainak megismertetése – részben ez által –a folyamat mérséklésének és az ahhoz 
való alkalmazkodás jelentőségének széles körben történő elismertetése, a megelőzési és  
alkalmazkodási lehetőségek megismertetése. Jelen projekt keretében megvalósuló szemléletformálás, 
tudásmegosztás célcsoportjai a térségi hatáskörben működő közigazgatási/önkormányzati 
intézmények. A szemléletformálási tevékenység eredményességének növelése érdekében annak 
célzottan az éghajlatváltozás települési környezetben jelentkező hatásaira, valamint az ezekre adható 
válaszlépésekre kell irányulnia.  

a) célzott klímaváltozással, azon belül mind a klímaváltozás mérséklésével, mind az ahhoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos fórumok, rendezvények szervezése megyei önkormányzatok 
számára 

b) jó példák megismerését célzó tapasztalatcsere, tapasztalatok átadása: (pl. szakmai 
tanulmányutak szervezése, video-konferenciák stb. előkészítés, lebonyolítása) 

c) ismeretterjesztő kiadványok, szóróanyagok készítése 

 Partnerségi viszony kialakítása megyei önkormányzatokkal, tudásmegosztás 

A tevékenység célja, hogy a módszertani fejlesztés során felhalmozódott tudás és tapasztalat elérhető 
legyen az azokat közvetlenül alkalmazni kívánó intézmények és társadalmi szereplők számára, 
továbbá, hogy létrejöjjön egy olyan szakmai tanácsadó fórum, amely naprakész információval látja el 
az érintett megyei szervezeteket a klímaalkalmazkodással kapcsolatos aktuális szakmai hírekről, 
mindenkori fejlesztési és együttműködési lehetőségekről. Mindezek végső célja a megyei 
önkormányzatok felkészítése a klímaváltozással kapcsolatos megyei tevékenységek eredményes 
koordinálására, megyei éghajlatváltozási platformok kialakítására, működtetésére, megyei 
klímastratégiák kidolgozására.  

a) A kidolgozott módszertanról, az annak elkészítése során összegyűjtött jó gyakorlatról, valamint 
klímaváltozással kapcsolatos aktuális információkról on-line tájékoztatás biztosítása: 

- honlap fejlesztése (tartalom előállítás, aktualizálás biztosítása) 
 

b) A megyei önkormányzatok, később a létrejövő megyei éghajlatváltozási platformok 
klímaadaptációs munkája megszervezéséhez segítségnyújtás, megyei éghajlatváltozási 
platformok közreműködésével megvalósuló hálózati munka megszervezése: 
 

- klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésével, mind az ahhoz való 
alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési elképzelések, igények összegyűjtése, 
összehangolása, továbbítása a megyékhez 

- on-line tanácsadás biztosítása (elektronikus fórum kialakítása, elektronikus levelezési 
listák létrehozása, hírlevelek generálása, e-mailben jelzett felvetések, észrevételek, 
kérdések kezelése) 

- érintett szereplők közti kapcsolatépítés elősegítése: pl. on-line kommunikációs 
csatornák működtetése révén, továbbá rendezvények, tanulmányutak szervezésével.  
 

c) klímastratégiák elkészítésével kapcsolatos, klímaváltozással, azon belül mind a folyamat 
mérséklésének mind az ahhoz való alkalmazkodásnak a szükségességéről, valamint 
lehetőségeiről szóló képzések előkészítése és lebonyolítása a megyei önkormányzatok és 
települések részére: 

- képzési anyagok előállítása 
- képzések lebonyolítása. 
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 Megyei klímastratégiák térségi szereplők bevonásával történő kidolgozása 
 

A tevékenység keretében a Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott módszertan alapján, 
a projekt megvalósítás kezdetétől a megyei szereplők aktív bevonásával megyei klímastratégiák 
kidolgozására kerül sor, amelyek a klímaváltozás mérséklése mellett kiemelt hangsúlyt fektetnek a 
klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos cselekvési irányok meghatározására is. A 
tevékenység fő célja a megyei társadalmi gazdasági szereplők – így a lakosság, valamint a 
közintézményi és vállalkozói kör – érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra, valamint 
a szükséges intézkedések, beavatkozási irányok hatékony végrehajtásának elősegítése érdekében 
azok együttgondolkodáson alapuló meghatározása. Az alábbi elemeket magában foglaló tevékenység 
a fentiek alapján elsődlegesen szemléletformálás, illetve tudásmegosztás jellegű, amelyek 
összegzését, végtermékét képezik az azonosított cselekvési irányokat kijelölő megyei klímastratégiák. 
 

a) megyei klímastratégia kidolgozása 
b) klímastratégiák elkészítéséhez és megismertetéséhez kapcsolódó rendezvények 

    Megyei klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódóan megyei szereplők (pl.: települések, 
érintett állami szakigazgatási szervek, felső, illetve középfokú oktatási intézmények, megyei 
vállalkozói szféra képviselői, civil szervezetek stb.) részvételével megvalósuló rendezvények 
szervezése 

 
Rendezvények formái: 

- klímaváltozással, azon belül mind a folyamat mérséklésével, mind az ahhoz való 
alkalmazkodás témájával foglalkozó konferencia előkészítése és lebonyolítása 

- települési önkormányzatok számára, megyei oktatási, önkormányzati intézményeknek, 
vállalkozói körben történő célzott workshopok szervezése; 

- lakosság számára szervezett szemléletformálási akciók, figyelemfelkeltő akciók 
előkészítése, lebonyolítása. 

 
 

 A klímaváltozás mérséklésével, az ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztás 
 

A tevékenység szorosan kapcsolódik a megyei klímastratégiák kidolgozásához, annak célja 
azonban nem magának a stratégiának a kidolgozása, hanem a megyei döntéshozók és 
közvélemény klímaváltozással kapcsolatos ismereteinek bővítése, az e témakörhöz köthető 
tevékenységek megyei szintű koordinálásának, a klímaváltozással kapcsolatos szakmai 
kommunikáció feltételeinek a hosszú távú biztosítása.  
 

- megyei éghajlatváltozási platformok létrehozása, működtetése 
 

A platform feladata: a klímaváltozással kapcsolatos hírek, fejlesztési lehetőségek helyi szereplők 
számára történő eljuttatása, továbbá a helyi klímaváltozással, klímaváltozás mérséklésével, az 
ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos fejlesztési igények, jó gyakorlatok felmérése és 
összehangolása, széles körű megismertetése, online szaktanácsadás biztosítása, rendszeres 
kapcsolattartás és együttműködés a Klímabarát Települések Szövetségével.  
 

 

3.1.1 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 

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

támogatásnak. 

. 
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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: 

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd az 

Általános Útmutató a Felhívásokhoz (továbbiakban: ÁÚF) 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. 

 Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az info-kommunikációs akadálymentesítés.   

 Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi 

esélyegyenlőségi program meglétét, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 

szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §. (6) bekezdésének megfelelően.  

 Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi 

állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét az 

egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63 §-nak 

megfelelően.   

 Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonja a projekt tervezésébe, 

végrehajtásába  

 

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 

szükséges: 

A felhívás 3.1 pontjában felsorolt támogatható tevékenységei közül a Szakmai háttértámogatás 

biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiákban c. projekt esetén kötelező megvalósítani 

Projekt fejlesztése során projekt megalapozó tevékenységeket, a módszertani fejlesztést, 

szemléletformálást, illetve a partnerségi viszony kialakítása megyei önkormányzatokkal, tudásmegosztás 

tevékenységeket. A  Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozásáról szóló önkormányzati 

projektek esetében pedig a Projekt fejlesztése során projekt megalapozó tevékenységeket (Kivéve a c) 

pontot), a megyei klímastratégiák térségi szereplők bevonásával történő kidolgozását, a klímaváltozás 

mérséklésével, ahhoz történő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztást. 

A projekt megvalósításának előkészítése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a 

projektben létrehozott eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: 

Projekt megvalósításának előkészítésekor, a projekt megalapozó tevékenységekhez kapcsolódóan 

A kifejlesztett szakmai módszertani tartalmak kipróbálásához bevonásra kerülő települési önkormányzatok 

kiválasztási folyamata során kötelező az alábbi dokumentációk elkészítése: 

− Kedvezményezett által kidolgozott kiválasztási eljárásrend, amely tartalmazza a kiválasztásra 
kerülő települési önkormányzatok számát (amely nem lehet alacsonyabb 3-nál és magasabb 5-
nél), elvárt jellemzőit (a választott települések közül legalább 1 település lakosság számának 20 
000 fő felett kell lennie, egy településnek pedig 5000 fő alattinak kell lennie, továbbá a választott 
települések nem rendelkezhetnek elfogadott klímastratégiával), valamint mindezek indoklását; 

− A kedvezményezett és a kiválasztott szervezetek közti együttműködési megállapodások.  
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Projekt megvalósításhoz kapcsolódóan 

Módszertani fejlesztés 

− A módszertan kifejlesztése során elvárt az alábbi dokumentumokban foglaltak figyelembevétele: 
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia; Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra 
vonatkozó uniós stratégia, valamint az annak kísérődokumentumaként megjelent „Útmutató 
adaptációs stratégiák kidolgozásához

6
” című dokumentum. A feltétel teljesülését az elkészült 

módszertani útmutatóban szereplő hivatkozások igazolják. 
  

− A kidolgozott módszertan on-line formában is elérhető kell, hogy legyen.   
 

− A módszertan konkrét települések esetében lefolytatott tesztelése és az eredmények 
visszacsatolása esetében az alábbi elvárásoknak kell teljesülniük:  
 

− A módszertan-fejlesztés időszakában legalább 2 db konzultációra kell, hogy sor kerüljön a 
kedvezményezett, valamint a tesztelésbe bevont települések között. Az első konzultáció célja a 
klímastratégiai útmutató elkészítésének előkészítése (szükségesség, módszertan ismertetése, 
problémafelvetések, előzetes ötletek, javaslatok), a másodiké a klímastratégiai útmutató 
tervezetének véleményeztetése, megismertetése az érintettekkel. A megbeszéléseken a helyi 
érdekeltek széles köre részt kell, hogy vegyen, amelybe beleértendőek a települési önkormányzat 
mellett a helyi oktatási intézmények, szociális intézmények, meghatározó gazdálkodói 
szervezetek, helyi érdekvédelmi csoportosulásnak (ha vannak ilyenek), civil szervezetek 
képviselői is. Az elvárás teljesülését a megbeszélésekről készített emlékeztetők igazolják. 

− A kiválasztott települések esetében szerzett tapasztalatokról összegző dokumentumot kell 
készíteni, kifejtve benne, hogy azok milyen módon és mértékben kerültek figyelembe vételre a 
végleges módszertanban. 

− A kiválasztott települések esetében elvárás, hogy a projektidőszak végére a módszertani 
útmutatóban foglaltaknak tartalmilag megfelelő, a települési önkormányzat képviselő-testülete 
által elfogadott klímastratégiájuk legyen, amelynek kidolgozása jelen projekt forrásainak terhére 
valósul meg. 

 
Szemléletformálás 
 
− Kedvezményezett a projektidőszak egésze alatt legalább 5 db, célzottan a klímaváltozással, azon 

belül mind a folyamat mérséklésével, mind az ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos, legalább 
egy teljes munkanapot kitöltő regionális rendezvényt szervez a megyei önkormányzatok valamint 
a települési önkormányzatok környezetvédelemmel foglalkozó munkatársai számára, amelyre az 
összes érintett megyei önkormányzatot, valamint megyei jogú várost és Budapest főváros 
önkormányzatát, valamint helyi, klímaváltozással is foglalkozó környezetvédelmi civil szervezetek 
képviselőit kötelezően meg kell hívni.   

− Kedvezményezett a klímaváltozás, mind a folyamat mérséklése, mind az ahhoz való 
alkalmazkodás témakörében nyomtatott információs anyagokat, szórólapokat, tematikus 
tájékoztató kiadványokat állít elő, a konferenciákon, rendezvényeken résztvevők számára, illetve 
a megyei éghajlatváltozási platformokon és civil szervezeteken keresztül ezeket eljuttatja a térségi 
érdekelt célcsoportokhoz is. Legalább 3 féle eltérő tematikájú szórólap, 1 tematikus tájékoztató 
füzet készítése, legalább 1 elektronikus hírlevél elindítása az elvárt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6
 16/04/2013 - SWD (2013) 134 - Guidelines on developing adaptation strategies; 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_134_en.pdf 

http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_134_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_134_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/swd_2013_134_en.pdf
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Partnerségi viszony kialakítása megyei önkormányzatokkal, tudásmegosztás 
 
− A kedvezményezett szakmai honlapot hoz létre és üzemeltet, beleértve a folyamatos 

tartalomfrissítést is, amely legalább az alábbi információt tartalmazza:  
− elkészült módszertani útmutató;  
− klímastratégiák kidolgozásával kapcsolatos nemzetközi és hazai tapasztalatok, sikeres 

gyakorlatok;  
− a klímaváltozás mérséklésével, ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos példaértékű helyi, 

közösségi tevékenységek külföldről és Magyarországról egyaránt;  
− klímaváltozás mérséklésével, ahhoz való alkalmazkodással kapcsolatos elérhető pályázatok, 

forrásbevonási lehetőségek ismertetése. 
 

− A kedvezményezett a projekt kezdésétől számított ötödik hónap utolsó munkanapjáig köteles egy 
elektronikus és nyomtatott formátumban készített tájékoztató anyagot összeállítani a megyei 
önkormányzatok számára a klímaváltozás várható hatásairól, a folyamat mérséklésének, valamint 
az ahhoz való alkalmazkodásnak a szükségességéről, valamint lehetőségeiről, a klímastratégiák 
helyi partnerségen alapuló kidolgozásának jelentőségéről. A tájékoztató anyagot kötelező 
jelleggel minden megyei önkormányzat számára meg kell küldeni. 

 
− A kedvezményezett személyes részvételen alapuló képzéseket kell, hogy szervezzen megyei 

önkormányzatok részére a klímaváltozásról, azon belül mind a folyamat mérséklésének és az 
ahhoz való alkalmazkodásnak a szükségességéről, valamint lehetőségeiről, klímastratégiák 
készítéséről. A képzésekkel az összes megyei önkormányzatot el kell érnie, a képzéseket nem 
kötelező megyénként megtartani, regionális szinten is megvalósíthatóak.  
 

− A képzések előkészítése keretében a kedvezményezett önálló tanulásra is alkalmas elektronikus 
képzési dokumentációt dolgoz ki a résztvevők számára. 
 

− A megyei éghajlatváltozási platformok közreműködésével megvalósuló hálózati munka 
megszervezése és lebonyolítása érdekében a kedvezményezett által működtetett honlapon 
többoldalú, interaktív kommunikációra alkalmas felületet is létre kell hozni és üzemeltetni (fórum 
felület kialakítása, elektronikus levelezési listák létrehozása, rendszeres hírlevelek generálása, e-
mailben, fórumon jelzett felvetések, észrevételek, kérdések kezelés). Az on-line tanácsadás 
keretében a kedvezményezettnek garantálnia kell, hogy legfeljebb 7 munkanapon belül vissza tud 
jelezni az érdeklődőknek.  
 

− A projektidőszak végén a hálózati munkába bevont megyei éghajlatváltozási platformok (ennek 
hiányában megyei önkormányzatok) száma 10 db-nál nem lehet alacsonyabb.  
 

− A hálózati munkába bevont szervezetek részére a projektidőszak alatt legalább negyedévente 
személyes konzultációs lehetőséget kell biztosítania a kedvezményezettnek. Ezekről 
jegyzőkönyvet kell vezetni. 

 

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

eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: 

− A projekt keretében elkészítendő megyei klímastratégia meg kell, hogy feleljen a Klímabarát 
Települések Szövetsége Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi 
klímastratégiák kidolgozásában című projektje során elkészített „Módszertani útmutató térségi és 
települési klímastratégiák kidolgozásához” című dokumentumban (a továbbiakban: Útmutató) 
foglalt tartalmi és formai elvárásoknak. A klímastratégia elkészítése során elvárás a Klímabarát 
Települések Szövetségével történő együttműködés. 
 

− A megyei klímastratégia formailag önálló dokumentumként, vagy egyéb megyei szintű 
tervdokumentum részeként is megjelenhet, amennyiben eleget tesz az Útmutatóban foglaltaknak. 
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− A megyei klímastratégiát a megyei közgyűlés fogadja el. Az elfogadott klímastratégia 
Útmutatóban foglalt elvárásoknak való megfelelőségét a Klímabarát Települések Szövetsége által 
kiadott igazolással kell alátámasztani. 

 
− A megyei klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan legalább 2 db konferenciát kell szervezni 

az érintett megyei szereplők részére, melyek kötelező és ajánlott körét az Útmutató rögzíti. 
Minimálisan elvárt követelmény a Klímabarát Települések Szövetsége képviselőjének, a megye 
területén található városi jogállású települések önkormányzatainak, egyetemeinek, a megye 
területét érintő fejlesztési tanácsok munkaszervezeteinek, a megyében bejegyzett, környezet- és 
természetvédelmi tevékenységet folytató civil szervezeteknek, a meghatározó vállalkozásoknak 
kötelező meghívása a rendezvényekre. Az első konferencia célja a résztvevők érzékenyítése a 
klímaváltozással kapcsolatos problémakörre, igényfelmérés, ötletgyűjtés a stratégia kidolgozást 
megelőzően. A második konferencia célja az elkészült megyei klímastratégia tervezetének 
megvitatása, véleményeztetése, cselekvési alternatívák bemutatása, az egyes résztvevők 
cselekvési lehetőségeinek bemutatása. 

 

− A megyei klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan legalább 3 db személyes részvételű, 
minimum fél napos workshopot kell szervezni. Célzott, specifikus workshoppal kell elérni a 
megyében található települési önkormányzatokat (legalább a városok és a járásonként további 2-
3 település környezetvédelmi felelősét); az oktatási és egyéb meghatározó önkormányzati 
intézmények képviselőit (kötelezően az egyetemek, középiskolák képviselőit), továbbá a 
meghatározó megyei vállalkozásokat. Az egyes workshopokon résztvevőket regisztrálni kell 
(jelenléti ív). A rendezvények célja a helyi klímaváltozási szempontok megismertetése, 
alkalmazkodási lehetőségek megismertetése, az egyes szereplők cselekvési lehetőségeinek 
ismertetése a megyei klímastratégiák ismertetésén túl. 
 

A megyei klímastratégia kidolgozásához kapcsolódóan legalább 4 db figyelemfelkeltő akciót kell szervezni 
a lakosság részére (lehetőség szerint lefedve a megye egész területét) a klímaváltozás várható hatásairól, 
a lehetséges cselekvési irányokról, a lakosság klímaadaptációs szerepéről. A figyelemfelkeltő akciók 
megvalósulhatnak önállóan, vagy bármely egyéb tematikájú térségi rendezvény részeként. A 
rendezvényekkel legalább 2000 fő aktív elérését kell igazolni. (Az aktív részvétel, minden esetben 
valamilyen, a szemléletformálás témáját tükröző, a szakmai üzenet elmélyítését segítő, a célcsoporti 
sajátosságoknak megfelelő kampánytermék (rajz, fotó vagy egyéb alkotás, élménybeszámoló, 
ötletpályázat, kitöltött tesztlap, kérdőív stb.) létrehozását jelenti.) 
 
 

− A projekt keretében létre kell hozni a megyei éghajlatváltozási platformot, legalább az alábbi 
szereplők bevonásával:  

− Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megyei képviselője 
− Nemzeti Agrárkamara megyei képviselője 
− Nemzeti Pedagógus Kar megyei képviselője 
− Magyar Tudományos Akadémia regionális kutatóintézetének vagy regionális bizottságának 

képviselője 
− Megyei felsőoktatási intézmények képviselője 
− környezetvédelmi, energetikai helyi civil szervezetek megyei képviselője 
− Megyei Közgyűlés képviselője 
− Klímabarát Települések Szövetségének képviselője 

 
A megyei éghajlatváltozási platform szakmai koordinációs és konzultációs feladatait a Megyei 
Önkormányzati Hivatal keretében működő Titkárság látja el. A Titkársági feladatok ellátására a 
megyéknek rendelkeznie kell 2 fő főállású vagy részmunkaidős munkavállalóval ( a feladat ellátható a 
meglevő munkavállalók munkakörének bővítésével is). A Titkárság feladatai az időszakonkénti ülések 
megszervezése, adminisztrálása (a projekt megvalósítás alatt legalább negyedévenkénti, a projekt 
fenntartási időszakában legálabb évenként egyszeri ülés összehívása). Folyamatos munkakapcsolat a 
Klímabarát Települések Szövetségével, elektronikus levelezési listák létrehozása megyei települések, 
környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, vállalkozások részére, rendszeres hírlevelek küldése, 
online tanácsadás biztosítása az e-mailben jelzett felvetések, észrevételek, kérdések kezelése, 
megválaszolása, tudásmegosztás az érintettek között. 
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A projektek megvalósítása során legalább 5, illetve 6 mérföldkövet szükséges tervezni.  

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők 

− Az első mérföldkő nem lehet később, mint a projektkezdéstől számított hatodik hónap utolsó 
munkanapja. Az első mérföldkőre a projekt fejlesztési szakaszát lezáró projekt megalapozó 
tevékenységeket hiánytalanul el kell végezni.. A támogatási szerződés módosítására akkor 
kerülhet sor, amikor az Irányító Hatóság a projekt megalapozó tevékenységeket lezáró 
projektdokumentációt (Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei) jóváhagyta. 

− Az utolsó mérföldkő a projekt fizikai befejezése, a záró elszámolás benyújtása meg kell, hogy 
történjen a projektkezdéstől számított 18 hónapon belül. 

 

További mérföldkövek a Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák 

kidolgozásában c. projekt esetében: 

 
− A projekt kezdésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig be kell tervezni egy olyan 

mérföldkövet, amelyre elkészül a térségi és települési klímastratégiák kidolgozását támogató 
módszertan nyomtatott és on-line változata. 

 
− A projekt kezdésétől számított 12-18 hónap végéig be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, 

amikorra lebonyolításra kerülnek a képzések, szakmai rendezvények. 
 

−  A projekt kezdésétől számított 12-18 hónap végéig be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, 
amikorra elfogadásra kerülnek a projekt keretében vállalt települési klímastratégiák. 

 

A Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozása c. projektek esetében: 

 
− A projekt kezdésétől számított nyolcadik hónap utolsó munkanapjáig be kell tervezni egy olyan 

mérföldkövet, ameddig megalakulnak a megyei éghajlatváltozási platformok. 
 

− A Módszertani útmutató térségi és települési klímastratégiák kidolgozásához c. dokumentum 
kézhez vételét követő 8. hónap utolsó munkanapjáig be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, 
amelyre elkészülnek a megyei klímastratégiák egyeztetési változatai. 
 

− A projekt kezdésétől számított 14-18 hónap végéig be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, 
amikorra lebonyolításra kerülnek a szakmai rendezvények. 
 

− A projekt kezdésétől számított 14-18 hónap végéig be kell tervezni egy olyan mérföldkövet, 
amikorra elfogadásra kerülnek a megyei klímastratégiák. 
 

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

támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való 

elmaradás arányában. 

 

3.3. A projektvégrehajtás időtartama 

3.3.1. A projekt megkezdése 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projektre csak abban az esetben 

ítélhető meg, amennyiben a projekt a támogatási igény benyújtásakor nem minősül fizikailag 

befejezettnek.  
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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 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 

aláírásáig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatálybalépését követően, a projekt 

megkezdésétől legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. Ezen időtartamtól eltérni csak az Irányító Hatóság 

egyedi hozzájárulásával lehetséges. 

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  8.6.2. 

pontja tartalmazza. 

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

végső határideje 2018. június 30. 

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

benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 30. nap. 

 

3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 

3.4.1. A projekt területi korlátozása 
 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne Magyarország. 

 

3.4.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

 

Jelen felhívás esetén nem releváns. 
 

3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás 
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3.5.1. Indikátorok 
 

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 (a 

továbbiakban: 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 rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. 

Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában c. projekt 

esetében meghatározott kötelező indikátor: 

 

Mutató 
Mérték-

egység 

Régió 

kategória  

Bázis 

érték 

Bázis 

év 

Célérték 

(2017) 

Klímastratégiával 

rendelkező 

települések 

összesített 

lakosság száma 

fő 

fejlettebb, 

kevésbé 

fejlett 

180.000 2013 210.000 

 

 

Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozása c. projektek esetében meghatározott kötelező indikátor: 

 

Mutató 

Mérték

-

egység 

Régió 

kategóri

a 

Célérték (2018) 

 

Klíma-alkalmazkodással 

kapcsolatos 

szemléletformálási 

akciókban aktívan 

résztvevő lakosság 

száma 

fő 

fejlettebb

, 

kevésbé 

fejlett 

2000/megyei projekt 

 

 

3.5.2. Szakpolitikai mutatók 
 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 
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3.5.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 

esetén  
 

Jelen felhívás esetében nem releváns. 
 

3.6. Fenntartási kötelezettség  

Jelen Felhívás esetében Kedvezményezetteknek az alábbi projektelemek esetén áll fenn 5 éves 

fenntartási kötelezettsége:  

Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában c. projekt 

esetében: 5 évig fenn kell tartani a honlap működését, tanácsadói hálózatot kell működtetni. 

Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozása c. projektek esetében működtetni kell a megyei 

éghajlatváltozási platformot. 

 

3.7. Biztosítékok köre  

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza.  

 

3.8. Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás 

alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a 

projekthez igénybe vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül. 

Jelen felhívás esetén pályázó 100 % támogatásra jogosult. 

 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

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

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a kiemelt kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. 

Az eljárásrend részletes ismertetése az ÁÚF „3.3 A támogatási kérelem benyújtásának és elbírálásának 

módja kiemelt eljárásrendben” c. pontban található. 

Támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban és az ÁÚF c. 

dokumentumban szereplő kritériumoknak és előírásoknak. 

 

4.1 Támogatást igénylők köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: a mindenkor hatályos ÉFK-ban nevesített 

támogatást igénylők. 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

Konzorciumi partnerek csak önkormányzatok, központi költségvetési szervek, civil szervezetek lehetnek. 
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Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: 

központi költségvetési szervek 

 

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 

Lásd az ÁÚF-2. Kizáró okok listája c. részben található. 

 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

A támogatási kérelmek benyújtása legkorábban 2015. november 9-én, legkésőbb 2016. június 30-ig 

lehetséges. 

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon 

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
7
 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
8
/futárposta-szolgáltatás

9
 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 

szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:  

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság  

1437 Budapest, Pf.328.  

 

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

nevét és címét. 

                                                      
7
 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. 
8
 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 fióktelepén történő felvétele. 

 
9
 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 figyelmét, 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 kiemelt 
kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra. 

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre. 

Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában találhatóak (A támogatási kérelmek 

benyújtásának és 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. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik elektronikus aláírással, a papíralapú, cégszerűen 

aláírt, postai úton benyújtandó nyilatkozat nem hiányzik, és megegyezik az elektronikusan 

korábban benyújtott nyilatkozattal. 

c. 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. 

d. A támogatást igénylő megfelel a konstrukcióra vonatkozó állami támogatási 

szabályoknak. 

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

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

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok
10

: 

 
a) A támogatást igénylő a Felhívás 6. pontjában szereplő összes dokumentumot csatolta 
b) A támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott támogatást igénylők körébe tartozik, 

és – az ÁÚF 2.3. pontjában foglalt, és a felhívás 4.4 pontjának 1) pont alatt nevesített 
kizáró ok kivételével – nem tartozik ÁÚF 2. pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

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

akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

 

 

 

 

                                                      
10

 Amennyiben – a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet I. melléklet 13.4. pontjának megfelelően – a 
támogatási kérelem a nem hiánypótoltatható jogosultsági feltételeknek megfelel, az irányító hatóság 
megvizsgálja, hogy a támogatást igénylő megfelel-e a felhívásban meghatározott hiánypótoltatható 
jogosultsági feltételeknek. 
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3. Tartalmi értékelési szempontok: 

 

 Értékelési szempont 

Minősítés 

(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelet 

meg) vagy Adható 

pontszám 

1.  A támogatást igénylő értékelése  
Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

1.1 A Támogatást igénylő alaptevékenysége, és ennek kapcsolata a 

Projekttel kifejtésre került. 
Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

1.2. A projekt megvalósítása szempontjából releváns eljárási, képviseleti 

szabályokat, valamint döntési mechanizmusok menetét bemutatta, a 

kompetenciákat és szervezeti felépítést bemutató szervezeti ábrát 

csatolta (konzorcium esetén a konzorciumi tagok 

figyelembevételével). 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

2. OP megfelelés, a fejlesztés megalapozottsága 
Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

2.1 A fejlesztés illeszkedik jelen felhívás céljaihoz és elérni kívánt 

eredményeihez. 
Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

2.2 A fejlesztés jogszabályi, stratégiai megalapozása megfelelően 

bemutatásra került. 
Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

2.3 A fejlesztés célja és a megfogalmazott 

társadalmi/gazdasági/szakpolitikai igények összhangban vannak. 

 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 

(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelet 

meg) vagy Adható 

pontszám 

2.4 Horizontális (esélyegyenlőségi és fenntarthatósági) szempontok 

érvényesülését megfelelően bemutatta 
Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

3. Műszaki, megvalósítási adatok  
Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

3.1 A Projekt szakmai tartalma bemutatásra került az előkészítettségi 

szintet figyelembe véve. 

 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

3.2 A projekt szakmai tartalma a projektcélok elérését szolgálja  
Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

3.3 A Felhívásban rögzített szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások 

figyelembe vételével tervezett a projekt  

 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

3.4 A kifizetési ütemterv csatolásra került és reális dátumokat tartalmaz 

 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

3.5 A közbeszerzési terv összhangban van a projekt tartalmával és 

előkészítettségével és az ütemezése reális 

 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

3.6 A projekt megvalósításának megkezdéséhez szükséges 

(köz)beszerzési vagy feltételes (köz)beszerzési eljárás lefolytatását 

megkezdték, vagy a projekt megvalósításának megkezdéséhez 

szükséges szerződést megkötötték. 

Megfelelt 

Nem felelt meg 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 

(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelet 

meg) vagy Adható 

pontszám 

4. Pénzügyi feltételek  
Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

4.1 A Projekt kizárólag a felhívásban meghatározott elszámolható 

költségeket tartalmaz. A projekt költségvetése csak akkor 

tartalmazhat nem elszámolható költséget, ha annak a rendelkezésre 

állása önerő hozzájárulással/egyéb forrás igazolásával biztosított.  

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

4.2 A kettős finanszírozás esete nem áll fent, és az erről szóló nyilatkozat 

megfelelően benyújtásra került. 

 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

4.3 A projekt költségvetése összhangban van a projekt 

előkészítettségének bemutatásával, illetve a tervezett megvalósítási 

lépésekkel. 

 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

4.4 A projekt költségeinek alátámasztása megtörtént. Indokolt, reális, 

piaci áraknak megfelelően tervezett költségelemek szerepelnek- a 

költségvetési tervben 

 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

4.5 A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő kockázatok, azok 

megelőzése és kezelése bemutatásra került 

 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

4.6 A támogatási kérelemben igényelt támogatás összege nem haladja 

meg a hatályos ÉFK-ban foglaltakat. 

 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

5.  Személyi feltételek 
Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 
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 Értékelési szempont 

Minősítés 

(Megfelelt/Részben 

megfelelt/Nem felelet 

meg) vagy Adható 

pontszám 

5.1 A projekt lebonyolításában (projektmenedzsment szervezetben) részt 

vevők bemutatásra kerültek, felelősségi és jogkörük tisztázásra 

került.  

 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

5.2 A kedvezményezett rendelkezik a támogatás feltételeinek megfelelő 

projekt végrehajtásához szükséges adminisztratív, pénzügyi és 

működési kapacitással. 

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

5.3 Konzorciumi kedvezményezett esetén a konzorciumi partnerek közötti 

tervezett feladatmegosztás arányban van a meglévő kapacitásokkal, 

szakmai kompetenciákkal és a tervezett pénzügyi feltételekkel.  

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg  

5.4 Ha a projektgazda és a menedzsment szervezet nem azonos, a külső 

menedzsment szervezet kiválasztásának módja, előrehaladása 

bemutatásra került  

Megfelelt 

Részben megfelelt 

Nem felelt meg 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatás csak azon projektek esetében ítélhető meg, 

amelyek egyik szempontnál sem részesültek Nem megfelelt minősítésben, kivételt képez ez alól a 3.6. 

értékelési szempont. Amennyiben bármely szempontnál a projekt Részben megfelelt minősítésben 

részesül, vagy a 3.6. értékelési szempont Nem megfelelt minősítésben részesül, a projekt 

megvalósításának előkészítésére és a megvalósításának támogatására köthető támogatási szerződés. 

Amennyiben a projekt megvalósításának előkészítési szakaszában  a projekt megalapozó tevékenységei 

hiánytalanul teljesülnek és a projektdokumentációt az Irányító Hatóság jóváhagyja, azaz minden 

szempont alapján Megfelelt minősítésben részesíti, a projekt támogatási szerződése módosításra kerül és 

a projekt a megvalósítási szakaszba léphet. 

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. 
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5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 

 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a Szakmai háttértámogatás biztosítása 

és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában c. projekt esetén legfeljebb 400 millió Ft, a 

Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozása c. projektek esetében legfeljebb 30 millió Ft lehet. 

 

5.3 A támogatás mértéke, összege 
 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: a Szakmai háttértámogatás biztosítása 

és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában c. projekt esetén maximum 400 millió Ft, 

a Megyei Éghajlatváltozási Platformok létrehozása c. projektek esetében maximum 30 millió Ft 

lehet.  

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 25 %-a, belföldi természetes személy, civil 

szervezet kedvezményezett esetén 50%-a, de legfeljebb 300 millió Ft.  

 

5.5 Az elszámolható költségek köre 

 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 

tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és 

megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem 

elszámolható költségek, vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem 

elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható 

költségének. 

Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem 

részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható 

tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a 

felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a 

támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A 

projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, 

hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása. 

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes 

költségét! 

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 c. útmutató tartalmazza.  
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Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen Pályázati Felhívásban alkalmazott „költségkategóriák és költségtípusok” 
nem feleltethetők meg a Kedvezményezett könyveiben szereplő költségsoroknak. A „költségkategóriákba 
és költségtípusokba” sorolás csak jelen pályázati rendszer keretén belül értelmezendő, célja a projekt 
költségvetés strukturálása és a kifizetési igénylések ellenőrzésének megkönnyítése. 

 

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

Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában c. 

projekt esetében 

Projekt előkészítés költségei 

 

Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem haladhatja 
meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át. 

A közbeszerzési költségek nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének az 1 
%-t. 

 

Projekt előkészítés költségei (előzetes tanulmányok költsége és egyéb projekt előkészítéshez 
kapcsolódó költség összesen) max. az összes elszámolható költség 5 % 

 

- Előzetes tanulmányok költsége 
-  

megvalósíthatósági tanulmány  

egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények 

 

- Közbeszerzés költsége, max. az összes elszámolható költség további 1 % 
közbeszerzési szakértő díja  
közbeszerzési eljárás díja 
 

- Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség 
- előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás, szakértői hálózatépítés, szakértői 

műhelymunkák  

- szükségletfelmérés, helyzetfeltárás költsége 

- társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek 

- előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás 

 

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS 

 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

 

- Eszközbeszerzés költsége, kivéve használt eszköz beszerzésének költségei 

 

- Immateriális javak beszerzésének költsége 

vagyoni értékű jog bekerülési értéke 

szoftver bekerülési értéke 

egyéb szellemi termék bekerülési értéke 
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Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 

 

- Képzéshez kapcsolódó költségek 

tananyag fejlesztése, kivitelezése 

tananyag fejlesztéshez és képzéshez kapcsolódó akkreditációs, minősítési, értékelési, 

regisztrációs díjak (ez a költségelem csak a Szakmai háttértámogatás biztosítása és 

koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában c. projekt esetében számolható el) 

képzés költsége résztvevőnként 

 

- Egyéb szakértői szolgáltatási költségek 

fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége (ez a költségelem csak a Szakmai háttértámogatás 

biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában c. projekt esetében 

számolható el) 

felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége 

 

- Marketing költségek 

marketingeszközök fejlesztése 

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

egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 

 

- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége, max. az összes elszámolható 

költség 0,5% 

 

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége 

 

- Egyéb szolgáltatási költség 

biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei 

hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 

 

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

 

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

bruttó munkabér 

foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria) 
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- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

utazási költség 

szállásköltség (ez a költségelem csak a Szakmai háttértámogatás biztosítása és koordináció a 

helyi klímastratégiák kidolgozásában c. projekt esetében számolható el) 

helyi közlekedés költsége (ez a költségelem csak a Szakmai háttértámogatás biztosítása és 

koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában c. projekt esetében számolható el) 

 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 
 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség  

 

Célcsoport támogatásának költségei 

 

- Célcsoport képzési költsége 

képzéshez kapcsolódó utazási, étkezés költség; szállás költség csak a Szakmai 

háttértámogatás biztosítása és koordináció a helyi klímastratégiák kidolgozásában c. 

projekt esetében számolható el 

 

Projektmenedzsment költség, max. az összes elszámolható költség 2,5 % 

 

- Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:  

bruttó munkabér,  

foglalkoztatást terhelő adók, járulékok,  

személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria) 

 

- Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:  

utazási költség 

szállásköltség helyi közlekedés költségei, 

 napidíj 

 

- Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 

 

- Egyéb projektmenedzsment költség:  

projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége, 

projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége 

 

A projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó költség csak a projekt szakmai előrehaladásának 

arányában számolható el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 110. § (5) bekezdésben foglaltak szerint.  
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Általános (rezsi) költség, max. 0,5 % 

 

- Egyéb általános rezsi költség (csak a projektben igazolhatón felmerült költségek erejéig) 

kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége 

 bankszámla nyitás és vezetés költsége 

dokumentációs/archiválási költség 

 

Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 

 

Nem elszámolható költség 

 

Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség. 

 

 

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei 

 

 Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült 
költségeket lehet, melyek számlával, bevallással egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belső 
bizonylattal igazolhatóak. 

 Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt 
tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, szerepelnek 
a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában és arányos 
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 ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az 
elszámolható költség besorolása. Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a 
szokásos piaci ár igazolására az árajánlatoknak legalább három, egymástól független 
ajánlattevőktől kell származni. Ennek igazolása a kifizetési kérelem benyújtásakor szükséges.  

 Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás; 

 

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

 

Költségtípus  Maximális mértéke 
az összes 

elszámolható 
költségre vetítve (%) 

 Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának költsége) 

5% 

 Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 
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 Projektmenedzsment 2,5% 

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% 

 Rezsi 0,5% 

 

5.8 Nem elszámolható költségek köre 
 
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen: nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem 
felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél 
megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, 
A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el.  
 
Kifejezetten nem elszámolható költségek: 

 Projekt Megalapozó Dokumentum költsége 

 Közüzemi számlák 

 A fenntartását szolgáló tevékenységek és eszközök költségei 

 Személyi jellegű ráfordítások közül munkaköri alkalmassági vizsgálat díja, valamint jutalom. 

 

 

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 
 

6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

1. Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására (aláírt, 
szkennelt –pdf/tif- formátum) (amennyiben releváns) 
2. Projekt megalapozó tanulmány (amennyiben a projekt fejlesztésre kerül benyújtásra) 
3. Projektdokumentáció: Megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum) 
és közbeszerzési dokumentáció (amennyiben a benyújtáskor rendelkezésre áll és a projektet 
megvalósításra szeretnék benyújtani) 
4. nyilatkozat arról, hogy kettős finanszírozás nem áll fenn 
5. nyilatkozat arról, hogy az ÁÚF 2. pontjában szereplő kizáró okok nem állnak fenn a szervezetre 
vonatkozóan 
6, Nyilatkozat arról, hogy 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 
 

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

Nyilatkozat c. dokumentumot vonalkóddal rendelkező példányát pedig a támogatási kérelem 

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

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. 

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. 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy azon támogatási kérelmek esetében, ahol az értékelési 

folyamat alapján az irányító hatóság támogató döntést hoz azzal a feltétellel, hogy a projekt 

megvalósítása nem kezdhető meg, a döntést követően a támogatást igénylő és az irányító hatóság a 

projekt előkészítésére és a megvalósításának támogatására támogatási szerződést köt.  

A támogatási szerződés megkötésével egyidejűleg az irányító hatóság konzultációt kezdeményez a 

támogatást igénylővel, melynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő 

projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése. 

A konzultációs folyamat kezdetének várható időpontja 2015. október 13. 

 

 

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 

3.1 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben 

3.2 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben 

3.3 A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt 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 

 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
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Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el! 
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8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

 

1. Konzorciumi együttműködési megállapodás minta 

2. Projekt megalapozó tanulmány útmutató 

3. Útmutató a támogatási kérelem adatlap kitöltéséhez 

4. Útmutató megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez 

5. támogatási szerződés sablon 

6. nyilatkozat minta ahhoz, hogy kettős finanszírozás nem áll fenn 

7. nyilatkozat minta ahhoz, hogy az ÁÚF 2. pontjában szereplő kizáró okok nem állnak fenn a pályázóra 
vonatkozóan 

8. Nyilatkozat minta arról, hogy 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 

 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 

- Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17. ) az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 

közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 

Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

- 1318/2015 (V. 21.) Korm. határozat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. 

évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról 

- Környezetvédelmi Tanács 2013. június 18-i közleménye az éghajlatváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégiáról (COM(2013) 216 final) 

-29/2008. (III. 20.) OGY határozat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 

 




