
INFORMÁCIÓS NAP 

Újszerű, innovatív közösségfejlesztő, 

tehetségfejlesztő, a tehetség kibontakozását és az 

egész életen át tartó tanulást támogató folyamatok 

Tatabánya város különböző célcsoportjainak, különös 

tekintettel az "Y" és "Z" generáció bevonására 

TOP-7.1.1-16-H-037-4 

2019.01.10. 



PROGRAMTERV 

• Köszöntő 

• Pályázati felhívások áttekintése 

• Kérdések 

• Mentori támogatórendszer ismertetése 

• Igényfelmérés 



FELHÍVÁS CÉLJA 

A különböző generációk innovatív 

eszközökkel való fejlesztése, figyelembe 

véve a megváltozott kultúrafogyasztási, 

közösségi szokásokat. 



CÉLCSOPORT, MEGVALÓSÍTÁS 

HELYSZÍNE ÉS IDŐTARTAMA 

CÉLCSOPORT 
– Tatabánya lakossága 

– Kiemelten: Tatabánya közösségfejlesztő, 
hagyományőrző, tehetséggondozó, művészeti 
szervezetei, a hozzájuk kötődő közösségek tagjai 
 

MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE 
– Tatabánya közigazgatási területe 

 

MEGVALÓSÍTÁS IDŐTARTAMA 

–  max. 18 hónap, de legkésőbb 2020.12.31 

 



TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 

• Tatabányán székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező jogi személyek 
– Felhívás 4.1 pontjában szereplő gazdálkodási 

formának megfelelően 

• Konzorcium esetén: 
– A fenti feltételeknek megfelelő szervezetek lehetnek 

tagjai (akár konzorciumvezetőként, akár konzorciumi 

tagként) 

– Max. 5 tagú 



BENYÚJTHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA 

3.1.1.1 pontban szereplő támogatható 

tevékenységenként külön-külön is benyújtható 

támogatási kérelem, tehát  

összesen 2 pályázat nyújtható be 

szervezetenként 



TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Támogatási kérelmenként 1 választható az alábbiakból: 

 

A.) „Y” és „Z” generáció bevonásával megvalósuló 
programok, mely tehetségük kibontakozását támogatja 

– Innovatív, közösségfejlesztő, tehetségfejlesztő, a tehetség 
kibontakozását és az egész életen át tartó tanulást támogató 
programok, rendezvények folyamatok 

 

B.) Közösségfejlesztésben dolgozók ismeretbővítésének és 
tudásmegosztásának támogatása 

– Innovatív, a különböző korosztályokat és szakembereket támogatja 

– Kompetenciák, készségek, képességek kialakítását, megszerzését és 
megerősítését célozza az együttműködés készségeinek elsajátítása és 
fejlesztése mellett 



KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ 

TEVÉKENYSÉGEK 

• Együttműködés a Tatabányai Helyi 

Közösséggel 

• Projekt előkészítés (szakmai terv) 

• Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

• Esélyegyenlőségi és környezeti 

fenntarthatósági szempontok 

érvényesítése 

• Közbeszerzés (amennyiben releváns) 



VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

• Projektmenedzsment 

• Helyi intézmények bevonása a Felhívás 

3.1.1.1.A) tevékenység esetén 



SZAKMAI TARTALOMMAL 

KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

• Projektkezdés a helyi támogatási kérelem 
benyújtását követően 

• Összhang a felhívás céljaival 

• Szakmailag megvalósítható legyen 

• Hagyománnyal rendelkező programok esetén 
innovativitás 

• Reális költségvetés 

• Szellemi tulajdonra vonatkozó jogi előírások 
betartása 

• Szakmai terv készítése 

• Projektmenedzsment keretében 1 fő projekt-
menedzser és 1 fő pénzügyi vezető 

 



SZAKMAI TARTALOMMAL 

KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

• Rendezvény esetén: 
– Meghívó küldése a Tatabányai Helyi Közösségnek 

minimum a rendezvény előtt 20 nappal 

– Térítésmentes, vagy a részvételi díjjal csökkentett kiadás 
számolható el 

– Megfelelő dokumentálás (emlékeztető, fotók) 

• Képzés esetén: 
– Támogatási kérelem melléklete a képzési tematika 

– Bizonyítvány/tanúsítvány/oklevél kibocsátása 

– Térítésmentes, vagy a részvételi díjjal csökkentett kiadás 
számolható el 

– Megfelelő dokumentálás (emlékeztető, fotók) 



SZAKMAI TERV 

• Pályázó szervezeti háttere 

• Helyzetfeltárás 

• Célcsoport meghatározása 

• Programterv 

• Újszerű és innovatív elemek bemutatása 

• Tárgyi és személyi feltételek 

• Az előnyt jelentő szempontok 
érvényesítésének bemutatása (amennyiben 
releváns) 



SZAKMAI TERV 

• Eredmények 

• Fenntarthatóság 

• Projektmenedzsment összetétele 

• Horizontális célok érvényesülése 
– Esélyegyenlőségi intézkedések 

– Környezeti fenntarthatóság 

• Pénzügyi terv 

 

Terjedelem: max. 25 oldal 



INDIKÁTOROK, 

ADATSZOLGÁLTATÁS 

INDIKÁTOROK 
– Programok száma 

– Közösségfejlesztő műhelyek, workshopok, képzések 
száma 

– Tehetségfejlesztő, - gondozó műhelyek, workshopok, 
képzések 

– A projekt keretében elért célcsoport nagysága 
Értelmezés definíciós lapok szerint. 

 

ADATSZOLGÁLTATÁS 
– HACS felé 

– MÁK és Pénzügyminisztérium felé 

– ESZA kérdőív eredményeinek online rögzítése 



TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, FORMÁJA,  

INTENZITÁSA, ELŐLEG MÉRTÉKE 

• Min. 700.000 Ft és max. 2.250.000 Ft vissza 
nem térítendő támogatás 

• Támogatás maximális mértéke az összes 
elszámolható költség 100%-a. 

• Támogatás formája: nem állami támogatás 
vagy csekély összegű támogatás 

• Előleg mértéke függ a szervezeti formától 

– 25% civil szervezet, egyház, nonprofit társaság 
esetén 

– 100% közszféra szervezet esetén 



ÁLLAMI TÁMOGATÁSI 

KATEGÓRIA MEGÁLLAPÍTÁSA 

• 1. a kedvezményezett vállalkozásnak minősül (gazdasági 
tevékenység végzése), 
– árukat és/vagy szolgáltatásokat kínál 

• 2. az intézkedés állami forrást nyújt vagy betudható az államnak, 

• 3. előnyt jelent az érintett vállalkozás(ok) részére, 

• 4. szelektív, azaz csak bizonyos vállalkozást, régiót vagy ágazatot 
részesít előnyben, 

• 5. torzít(hat)ja a versenyt, vagy annak torzításával fenyeget, és 
– feltehetően javítja a kedvezményezett más versenytárs vállalkozásokkal 

szembeni versenypozícióját. 

• 6. befolyásol(hat)ja a tagállamok közötti kereskedelmet 
– pusztán helyi jelentőségű, hatókörű intézkedések nem érintik a 

tagállamok közötti kereskedelmet 

 

Amennyiben a 6 szempont mindegyikére igen a válasz, akkor állami 
támogatásnak minősül. 



ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 

• Felhívás 5.5 pontjában meghatározott 
költségtípusok 

• Kapcsolódnak a szakmai tartalomhoz és 
indokoltak 

• Konzorciumi tagok egymás között nem 
bonyolíthatnak beszerzést a projekt 
keretében. 

• A szakmai tervben részletesen indokolni 
szükséges az egyes költségeket. 



KÖLTSÉGKORLÁTOK 

A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi 

jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten 

kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére. 

Közvetett költség: anyagköltség, kötelező nyilvánosság, rezsi költség. Ezek 

átalányként számolhatók el. 



SZAKMAI BESZÁMOLÓK ÉS 

KIFIZETÉSI IGÉNYLÉSEK 

• A mérföldkövek elérését követő 15 napon 

belül kötelezően benyújtandók. 

• Kifizetési igénylés mérföldkőtől függetlenül 

is benyújtható. 



FENNTARTÁS, BIZTOSÍTÉK, ÖNERŐ 

• Fenntartás nem kötelező, de az elbírálás 
során előnyt jelentő szempont a vállalása 

• Biztosítéknyújtási kötelezettség 
szervezeti formától függ 

• Önerő nem kötelező, de az elbírálás 
során előnyt jelentő szempont a vállalása 

– Támogatási kérelemhez nyilatkozat 

– Támogatói okirathoz AÚHF 8/5. pontja szerint 
szükséges igazolni 



BENYÚJTÁSI IDŐSZAK 

• 2019. január 17. - 2019. november 5.  között 

forrás kimerülésig 

• Értékelési határnapok: 

– 2019. március 14. 

– 2019. május 8. 

– 2019. augusztus 5. 

– 2019. november 5. 

• A határnapokig beérkezett kérelmek együttesen 

kerülnek elbírálásra. 



BENYÚJTÁS MÓDJA 

• CD/DVD lemezen  

• az aláírásokkal ellátott dokumentumokat 1 

eredeti papír alapú példányban 

• zárt csomagolásban 

• postai küldeményként, vagy személyesen 

a Tatabányai Helyi Közösség címére 

(2800 Tatabánya Szent Borbála tér 1.) 



NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ 

JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK 

• Felhívás 4.4.1.2 pont szerint:  

– Nem határidőn belül kerül benyújtásra 

– Nem tartozik a támogatást igénylői körbe 

– Megfelelő példányszám 

– A megadott formanyomtatványok használata, 

magyar nyelven 



HIÁNYPÓTOLHATÓ 

JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK 

• Felhívás 4.4.1.2 pont, kiemelten: 

– A formanyomtatványok nem minden pontja 

került kitöltésre 

– Csatolandó mellékletek 

– Aláírások hitelessége 

– a papír alapon és elektronikusan benyújtott 

dokumentumok azonosak 



ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

Kritikus pontok 

• Székhellyel vagy telephellyel rendelkezik 
Tatabányán 

• A tevékenységek a Tatabánya közigazgatási 
területén belül valósulnak meg 

• A tevékenységek célcsoportja a tatabányai 
lakosság 

• A fejlesztés hozzájárul a HKFS céljainak 
megvalósulásához 

• A fejlesztés hozzájárul a helyi felhívás 1.1 
pontjában meghatározott célokhoz 

• A beavatkozás innovatív (a fejlesztésnek vannak 
újszerű elemei) 



ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

Pontszám 

• Maximum elérhető pontszám: 31 pont 

 

• Minimum elérendő pontszám: 

Összesen 19 pont 

és 

1-12. szempont esetén 15 pont 



ELJÁRÁSREND 

ÉRTÉKELÉS 

• Formai vizsgálat 

• Hiánypótlások kiírása 

• Értesítés a formai megfelelőségről 
Munkaszervezet 

• Támogatási kérelmek szakmai tartalmának 
vizsgálata megadott szempontrendszer 
alapján 

• Javaslattétel támogatásra/elutasításra 

Szakértők 

• Támogatási kérelmek értékelése, tisztázó 
kérdések feltétele 

• Döntés támogatásról/elutasításról 
Helyi Bíráló 
Bizottság 

• Szabályossági vizsgálat 

Irányító Hatóság 

• Értesítés támogatásról/elutasításról 

• Tájékoztatás további teendőkről Munkaszervezet 



ELJÁRÁSREND 

SZERZŐDÉSKÖTÉS 

Munkaszervezet Értesítés támogatói döntésről 

Pályázó 
Pályázat feltöltése az EPTK 
rendszerbe 10 napon belül 

Irányító Hatóság Támogatói okirat kiállítása 



A Tatabányai Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégia keretében támogatást nyert 

programokhoz, folyamatokhoz kapcsolódó 

illetve a stratégia megvalósulását elősegítő 

különálló beruházások 

 

A) Eszköz beszerzés szakmai programok 

technikai és eszközigényének biztosítására 

TOP-7.1.1-16-H-037-6 

ESZKÖZBESZERZÉS 



Tatabánya helyi közösségi fejlesztési 

stratégia keretében megvalósuló 

projektek technikai és eszköz-

szükségletének biztosítása 

FELHÍVÁS CÉLJA 



TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 

A TOP-7.1.1-16-H-037-4 pályázat 

támogatást igénylőjével azonos 

szervezet/konzorcium 



BENYÚJTHATÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA 

A TOP-7.1.1-16-H-037-4 pályázat i konstrukció 

keretében benyújtott minden egyes támogatási 

kérelemhez benyújtható 

összesen maximum 2 pályázat nyújtható 

be szervezetenként 



TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Támogatási kérelmenként 1 választható az alábbiakból: 

 

A) Eszköz beszerzés szakmai programok technikai és 
eszközigényének biztosítására 
• A TOP-7.1.1-16-H-037-2, TOP-7.1.1-16-H-037-3, TOP-7.1.1-16-H-037-4 

vagy TOP-7.1.1-16-H-037-5 pályázati kiírás keretében benyújtásra került 
támogatási kérelmek szakmai programjához kapcsolódó eszközök és 
immateriális javak beszerzése 

 

B) Beruházások a közösségi-kulturális aktivitások technikai 
színvonalának javítása érdekében 
• Kulturális-művészeti-közösségi rendezvények, események, programok 

kollektív kiszolgálására alkalmas 

• eszközparkok kialakítása, azok hatékony üzemeltetési feltételeinek 
kidolgozása és tesztelése. 



KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ 

TEVÉKENYSÉGEK 

• Projekt előkészítés (eszközlista sablon 

szerint) 

• Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

• Esélyegyenlőségi és környezeti 

fenntarthatósági szempontok 

érvényesítése 



SZAKMAI TARTALOMMAL 

KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

• Projektkezdés a helyi támogatási kérelem benyújtását 
követően 

• A beszerzések szorosan kapcsolódnak és indokoltak a 
hozzárendelt, egyéb helyi felhívás keretében benyújtott 
szakmai programhoz 

• Reális költségvetés 

• Szellemi tulajdonra vonatkozó jogi előírások betartása 
(immateriális javak) 

• Vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak való 
megfelelés 

• Előnyben kell részesíteni a magyarországi 
gyártókat/forgalmazókat 

• Beruházással létrehozott vagyon nem idegeníthető el és 
nem terhelhető meg 

 



INDIKÁTOROK, 

ADATSZOLGÁLTATÁS 

INDIKÁTOROK 

– Közösségi funkcióval bíró fejlesztések száma 

Értelmezés definíciós lap szerint. 

 

ADATSZOLGÁLTATÁS 

– HACS felé 

– MÁK és Pénzügyminisztérium felé 



TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, FORMÁJA,  

INTENZITÁSA, ELŐLEG MÉRTÉKE 

• Kapcsolódó támogatási kérelem összegének 

maximum 30%-a, de minimum 70.000 Ft 

• Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható 

költség 100%-a. 

• Előleg mértéke függ a szervezeti formától 

– 25% civil szervezet, egyház, nonprofit társaság 

esetén 

– 100% közszféra szervezet esetén 



ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 

• Felhívás 5.5 pontjában meghatározott 
költségtípusok 

• Kapcsolódónak a szakmai tartalomhoz és 
indokoltak 

• Konzorciumi tagok egymás között nem 
bonyolíthatnak beszerzést a projekt 
keretében. 

• Az eszközlistában részletesen alá kell 
támasztani, hogyan kapcsolódnak az egyes 
költségek a szakmai programhoz 



KÖLTSÉGKORLÁTOK 



SZAKMAI BESZÁMOLÓK ÉS 

KIFIZETÉSI IGÉNYLÉSEK 

• A mérföldkövek elérését követő 15 napon 

belül kötelezően benyújtandók. 

• Kifizetési igénylés mérföldkőtől függetlenül 

is benyújtható. 



FENNTARTÁS, BIZTOSÍTÉK 

• Fenntartás kötelező 

– Mikro-, kis- és középvállalkozások esetén 3 év 

– Egyéb esetben 5 év 

– Ennek kifejtése a támogatási kérelem adatlapon 

szükséges 

• Biztosítéknyújtási kötelezettség 

szervezeti formától függ 



BENYÚJTÁSI IDŐSZAK 

• 2019. január 17. - 2019. november 19.  között 
forrás kimerülésig 

• Értékelési határnapok: 
– 2019. március 21. 

– 2019. május 20. 

– 2019. augusztus 16. 

– 2019. november 19 

• A határnapokig beérkezett kérelmek együttesen 
kerülnek elbírálásra a szakmai programra 

beérkezett kérelemmel együtt. 



BENYÚJTÁS MÓDJA 

• CD/DVD lemezen  

• az aláírásokkal ellátott dokumentumokat 1 

eredeti papír alapú példányba 

• zárt csomagolásban 

• postai küldeményként, vagy személyesen 

a Tatabányai Helyi Közösség címére 

(2800 Tatabánya Szent Borbála tér 1.) 



NEM HIÁNYPÓTOLHATÓ 

JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK 

• Felhívás 4.4.1.2 pont szerint:  

– Nem határidőn belül kerül benyújtásra 

– Nem tartozik a támogatást igénylői körbe 

– Megfelelő példányszám 

– A megadott formanyomtatványok használata, 

magyar nyelven 



HIÁNYPÓTOLHATÓ 

JOGOSULTSÁGI KRITÉRIUMOK 

• Felhívás 4.4.1.2 pont, kiemelten: 

– A formanyomtatványok nem minden pontja 

került kitöltésre 

– Csatolandó mellékletek 

– Aláírások hitelessége 

– a papír alapon és elektronikusan benyújtott 

dokumentumok azonosak 



ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

Kritikus pontok 

• Székhellyel vagy telephellyel rendelkezik Tatabányán 

• A tevékenységek a Tatabánya közigazgatási területén 
belül valósulnak meg 

• A fejlesztés hozzájárul a HKFS céljainak 
megvalósulásához 

• A fejlesztés hozzájárul a helyi felhívás 1.1 pontjában 
meghatározott célokhoz 

• A beavatkozás innovatív 

• A projekt keretében megvalósítani tervezett 
tevékenységek szorosan kapcsolódnak és indokoltak 
a TOP-7.1.1-16-H-037-2, TOP-7.1.1-16-H-037-3, TOP-
7.1.1-16-H-037-4 vagy TOP-7.1.1-16-H-037-5 felhívás 
keretében benyújtott támogatási kérelemhez 



ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

Pontszám 

• Maximum elérhető pontszám: 34 pont 

 

• Minimum elérendő pontszám: 

Összesen 19 pont 

és 

1-13. szempont esetén 16 pont 



ELJÁRÁSREND 

ÉRTÉKELÉS 

• Formai vizsgálat 

• Hiánypótlások kiírása 

• Értesítés a formai megfelelőségről 
Munkaszervezet 

• Támogatási kérelmek szakmai tartalmának 
vizsgálata megadott szempontrendszer 
alapján 

• Javaslattétel támogatásra/elutasításra 

Szakértők 

• Támogatási kérelmek értékelése, tisztázó 
kérdések feltétele 

• Döntés támogatásról/elutasításról 
Helyi Bíráló 
Bizottság 

• Szabályossági vizsgálat 

Irányító Hatóság 

• Értesítés támogatásról/elutasításról 

• Tájékoztatás további teendőkről Munkaszervezet 



ELJÁRÁSREND 

SZERZŐDÉSKÖTÉS 

Munkaszervezet Értesítés támogatói döntésről 

Pályázó 
Pályázat feltöltése az EPTK 
rendszerbe 10 napon belül 

Irányító Hatóság Támogatói okirat kiállítása 



MENTORI TÁMOGATÓ 

PROGRAM 



PÁLYÁZÓI ÉS MENTORI FELADATOK 

Projekt életút Pályázói feladatok Mentori feladatok 

Tervezés 

Projektötlet 
megfogalmazása 

Igény szerint 

kapcsolatfelvétel, 

ajánlások, javaslattétel 
Pályázati felhívás 

áttekintése 
Felmerülő kérdések 

megválaszolása 
Projektterv készítése Figyelemfelhívás a 

kritikus pontokra 
Pályázati 

dokumentáció 

összeállítása 

Formai áttekintés, 

figyelemfelhívás a 

gyenge pontokra 
Pályázat benyújtása - 

Értékelés 
Hiánypótlási 

felszólítás(ok) 
teljesítése 

- 

Elbírálás 
Támogatói döntés 

elfogadása/ kifogás 

benyújtása 

- 



PÁLYÁZÓI ÉS MENTORI FELADATOK  

Projekt életút Pályázói feladatok Mentori feladatok 

Szerződéskötés 

Feltöltés EPTK 

rendszerbe 
Segítségnyújtás az 

EPTK rendszerben 

való eligazodáshoz 

Megvalósítás 

Projekt szakmai 

tartalmának 

megvalósítása a 

felhívás, a támogatói 

okirat és egyéb 

útmutatók előírásai 

szerint 

Figyelemmel kísérés 

Javaslattétel 
módosításokra 

Figyelem felhívás 

adminisztrációs 

kötelezettségekre 

Felmerülő problémák 

megvitatása, 

megoldási javaslatok 

megfogalmazása 

Projektzárás 

Záró beszámoló és 

kifizetési kérelem 

benyújtása 

- 



MENTORNAK NEM FELADATA 

PÁLYÁZAT MEGÍRÁSA 



MENTOROK 

TEHETSÉG-, 
KÖZÖSSÉG-
FEJELSZTÉS: 

• Henczer Éva 

• Szénási Pál 

• Pap Tibor 

• Monos Krisztina 

• Surin Gabriella 

• Kurucz József Attila 

• Fatuska Máté 

• Csalai Judit 

 

ESZKÖZ-
BESZERZÉS: 

• Kiss Dániel  

• Vilcsek Dániel 

• Moncz Ferenc 

• Figura Ágnes 

• Juhász Károly 

• Pongrácz Zsolt 

 

 

 



SIKERES 

PÁLYÁZÁST 

KÍVÁNUNK! 


