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Gyakran Ismételt Kérdések 

1. Mi a CLLD program célja? 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 7. prioritásához kapcsolódva országos 

szinten Helyi akciócsoportok megalakulása, amelyeknek a célja a helyi közösségek 

szervezésének és a lokális szereplők együttműködésének és tudatosságának ösztönzésének 

segítségével a helyi társadalom megújítása. 

2. Kihez fordulhatok segítségért, ha kérdésem van a felhívásokkal kapcsolatban? 

Információszolgáltatással kapcsolatban a Tatabányai Helyi Közösség munkaszervezetétől 

kérhet segítséget ügyfélfogadási időben. Munkanapokon telefonon napi hat órában, 

személyesen kedden, szerdán és csütörtökön napi négy órában fogadjuk ügyfeleinket az 

alábbiak szerint: 

a +36 34 688 134 telefonszámon, ahol hívását az alábbiak szerint fogadják: 

Hétfő: 8-14 óráig 

Kedd: 12-18 óráig 

Szerda: 10-16 óráig 

Csütörtök: 10-16 óráig 

Péntek: 8-14 óráig 

a  Vértes Agorájában (2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. Köztársaság út felőli bejárat 

mellett jobbra található irodában), ahol személyesen az alábbiak szerint fogadják: 

Kedd: 14-18 óráig 

Szerda: 10-14 óráig 

Csütörtök: 8-12 óráig 

Valamint elektronikus úton a helyikozosseg@avertesagoraja.hu e-mail címen tehetik fel 

kérdéseiket ügyfélszolgálati időtől függetlenül. 

3. Milyen időszakot ölel fel Tatabányán a CLLD projekt keretében megvalósuló helyi 

közösségi fejlesztési stratégia? 

2017. október 1-től 2020. december 31-ig. 

4. Milyen tevékenységekre adható be pályázat a TOP-7.1.1-16-H-037-2 felhívás esetén? 

Egy pályázó a felsorolt tevékenységek közül kizárólag egy tevékenységet választhat 

támogatási kérelmenként, viszont minden tevékenységre nyújthat be támogatási kérelmet 

külön-külön. 

mailto:helyikozosseg@avertesagoraja.hu
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A.) A bányász szakmakultúra feldolgozása 

B.) Közösségi programok támogatása a felújított művelődési házakban 

C.) Tatabányai kezdeményezésű művészeti és kulturális programok 

D.) A helyi nemzetiségi hagyományok ápolása 

E.) Tatabánya helytörténetének feldolgozása 

F.) A magyar nemzeti hagyományok ápolása 

5. Milyen tevékenységekre adható be pályázat a TOP-7.1.1-16-H-037-3 felhívás esetén? 

Egy pályázó a felsorolt tevékenységek közül kizárólag egy tevékenységet választhat 

támogatási kérelmenként, viszont minden tevékenységre nyújthat be támogatási kérelmet 

külön-külön. 

A.) Kreatív ipar eszköztárának hasznosítása 

B.) Városapplikáció, -honlap fejlesztése és működtetése 

 

6. Milyen tevékenységekre adható be pályázat a TOP-7.1.1-16-H-037-4 felhívás esetén? 

Egy pályázó a felsorolt tevékenységek közül kizárólag egy tevékenységet választhat 

támogatási kérelmenként, viszont minden tevékenységre nyújthat be támogatási kérelmet 

külön-külön. 

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

kibontakozását támogatja 

B.) Közösségfejlesztésben dolgozók ismeretbővítésének és tudás megosztásának 

támogatása 

7. Milyen tevékenységekre adható be pályázat a TOP-7.1.1-16-H-037-5 felhívás esetén? 

Egy pályázó a felsorolt tevékenységek közül kizárólag egy tevékenységet választhat 

támogatási kérelmenként, viszont minden tevékenységre nyújthat be támogatási kérelmet 

külön-külön. 

A.) Egészséges életmód, rekreáció fontosságát népszerűsítő programok 

B.) Környezeti nevelés fontosságát népszerűsítő programok 

C.) Közösségi és kulturális események többszempontú összehangolásának tervezése 

8. Milyen tevékenységekre adható be pályázat a TOP-7.1.1-16-H-037-5 felhívás esetén? 

Egy pályázó a felsorolt tevékenységek közül kizárólag egy tevékenységet választhat 

támogatási kérelmenként, viszont minden tevékenységre nyújthat be támogatási kérelmet 

külön-külön. 

A) Eszköz beszerzés szakmai programok technikai és eszközigényének biztosítására 
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B) Beruházások a közösségi-kulturális aktivitások technikai színvonalának javítása 

érdekében 

9. Kik nyújthatnak be pályázatot? 

Pályázatot nyújthatnak be Tatabányán székhellyel vagy telephellyel rendelkező alábbi 

szervezetek, melyek gazdálkodási forma kódja megtalálható a felhívás 4.1. pontja alatt 

szereplő GFO szintű felsorolásban. 

10. Hol lehet a projektet megvalósítani? 

A projekt kizárólag Tatabánya közigazgatási területén belül valósítható meg. A felhívás 3.6.1. 

pontja szerint:  

„Támogatás kizárólag a Tatabányai Helyi Közösség Irányító Hatóság által elfogadott HKFS-

ében rögzített földrajzi területet (akcióterület) magába foglaló településen székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező szervezet által, az akcióterületen élő célcsoportok számára 

megvalósított fejlesztésekhez vehető igénybe.” 

11. Mi lehet a projekt célcsoportja? 

A projekt célközönsége minden esetben a tatabányai lakosság. A felhívás 3.4.1.1/ i pontja 

szerint: 

„A projekt célcsoportja a Tatabánya közösségfejlesztő, hagyományőrző, tehetséggondozó, 

művészeti szervezetei, a hozzájuk kötődő közösségek tagjai, Tatabánya lakossága.” 

12. Kell-e önerővel rendelkezni a pályázat benyújtásánál? 

Nem, de a pályázat elbírálásánál előnyt jelent. 

13. Kötelező-e fenntartani a projektet? 

A projekt fenntartása nem kötelező 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 és a TOP-7.1.1-16-H-037-5 felhívások esetén, de előnyt jelentő szempont. 

A TOP-7.1.1-16-H-037-1 és a TOP-7.1.1-16-H-037-6 esetén kötelező a fenntartás a felhívás 

3.8. pont előírásai szerint. 

14. A projektet megkezdhetem-e a támogatói döntés meghozatala előtt? 

Igen. A projekt megvalósítását a helyi támogatási kérelem benyújtását követő napon a 

támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs 

befolyással a helyi támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása 

során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. 

  



 

    
  

4 
 

 

15. Mennyi idő áll rendelkezésre a projekt megvalósítására? 

TOP-7.1.1-16-H-037-2 – legfeljebb 18 hónap 

TOP-7.1.1-16-H-037-3 – legfeljebb 24 hónap 

TOP-7.1.1-16-H-037-4 - legfeljebb 18 hónap 

TOP-7.1.1-16-H-037-5 - legfeljebb 18 hónap 

TOP-7.1.1-16-H-037-6 - legfeljebb 18 hónap 

16. Mit jelentenek az értékelési határnapok? 

Az értékelési határnapokig benyújtásra került helyi támogatási kérelmek együttesen kerülnek 

elbírálásra a benyújtási határnapot követően. Amennyiben a beérkezett a támogatási 

kérelmekben jelentkező támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget a 

felhívás felfüggesztésre kerül. Az egyes konstrukciókra vonatkozó értékelési határnapok 4.3.1 

pontjában találhatóak. 

17. Milyen módon lehetséges a támogatási kérelem benyújtása a HACS-hoz? 

A helyi támogatási kérelmet 1 elektronikus adathordozón (doc, xls, pdf-fájl formátumban, 

kizárólag CD/DVD lemezen), valamint az aláírásokkal ellátott dokumentumokat (helyi 

támogatási kérelem adatlap, nyilatkozatok stb.) 1 eredeti papír alapú példányban kell 

benyújtani, zárt csomagolásban postai küldeményként, vagy személyesen a Tatabányai Helyi 

Közösség címére (2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.) 

18. Mennyi a támogatás minimum és maximum mértéke? 

TOP-7.1.1-16-H-037-2 – minimum 700.000 Ft és maximum 3.600.000 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-037-3 – minimum 1.000.000 Ft és maximum 27.000.000 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-037-4 - minimum 700.000 Ft és maximum 2.250.000 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-037-5 - minimum 700.000 Ft és maximum 2.700.000 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-037-6 - minimum 70.000 Ft és maximum 90.000.000 Ft 

19. Milyen kötelezettségei vannak a pályázónak a HACS felé? 

A megvalósítás során a pályázóknak együtt kell működniük Tatabányai Helyi Közösséggel, a 

Tatabányai Helyi Közösségfejlesztési Stratégia megvalósítójával az alábbiak szerint.: 

 

– részvétel a mentori támogató programban 

– adatszolgáltatás a projektről és információnyújtás a szakmai előrehaladásról 

– tájékoztatás a projektet érintő sajtónyilvános eseményekről 
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– részvétel a helyi együttműködések erősítését célzó akciókban 

– közreműködés a tapasztalatok összegzésében, jó gyakorlatok megosztása 

20. Mi a mentorálási program? 

A pályázókat mentorok segítik, akik az adott területen, témában kellő tudással és 

tapasztalattal rendelkeznek. A mentor fő feladata a pályázó támogatása, valamint pályázata 

megvalósulásának végigkísérése. A mentori program az előkészítés szakaszában opcionális 

lehetőségként áll fenn, a megvalósítás szakaszában kötelező az együttműködés a mentorokkal. 

21. Eszközbeszerzés esetén van-e lehetőség egy mérföldkő tervezésére is? 

Amennyiben egyszeri elszámolás történik, elegendő egy mérföldkövet tervezni. 

22. A nem felújított művelődési házak esetén benyújtható-e pályázat a felhívás B.) 

Közösségi programok támogatása a felújított művelődési házakban pontjára? 

Nem, a felhívás e pontja kizárólag a felújított művelődési házakra vonatkozik. 

23. Március előtt elkezdhető-e a szakmai program? Mikor lesz az elbírálás vége? 

A projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon kezdhető meg saját 

felelősségre. A megkezdés nem befolyásolja a támogatói döntést. 

Az elbírálás az értékelési határnapot követő 60 napon belül lezajlik, amibe az Irányító 

Hatóság által elvégzendő feladatok is beletartoznak. 

24. Szakmai program és az eszközbeszerzés összefüggése. Egy eszközbeszerzés mitől 

innovatív? 

A szakmai program szakmai tervében már jelezni érdemes a tárgyi feltételek rendelkezésre 

állásánál, hogy milyen eszközök beszerzésére van szükség, és hogy ezt a kapcsolódó pályázati 

konstrukció keretében tervezzük beszerezni. Mivel csak új eszköz beszerzésére van lehetőség 

ez már önmagában innovatív 

25. A szakmai és a hozzátartozó eszközbeszerzési pályázatot azonos értékelési határidőig 

kell benyújtani? 

Az értékelésük együttesen történik, így célszerű együtt benyújtani. 

26. Szakmai program pályázatban fel kell tüntetni az eszközigényt? 

Csak a szakmai tervben szükséges, a költségvetési tervben viszont nem. 
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27. Önerő igazolása hogyan történik egyesület esetén. Kell-e valamilyen egyhangú döntés 

arra vonatkozóan, hogy önerővel rendelkezünk? 

Általánosságban bizonyíthatóan igazolni kell az általános útmutató előírásai szerint a 

támogatói okirat kiállításához. Arra, hogy a pályázat benyújtásakor hogyan kell igazolni 

egyesület esetén pontos választ jelenleg nem tudunk adni, de mindenképpen válaszolni 

fogunk héten. 

28. A pontszámok számításánál az önerőre adott pontok pályázatonként értendőek? 

Igen. 

29. Számít-e, hogy mikor jegyezték be a szervezetet? 

Nem. 

30. Megvalósítás helyszínét kell-e igazolni, hogy a helyszín fogadja a programot? 

Nem kötelező, de célszerű. 

31. Több pályázás esetén hányszor lehet pályázni eszközre? 

Minden szakmai programhoz pályázható eszköz. Ugyanakkor nem javasolt 6 projektort 

beszerezni, ha egy is kitudja szolgálni a szakmai programokat. 

32. Támogatási kérelem STOP hogyan néz ki a gyakorlatban? 

Amennyiben a beérkezett támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló keretet, 

felfüggesztésre kerülnek a pályázati felhívások. Ha az elbírálást követően ténylegesen 

szétosztásra kerül a teljes keretösszeg a felhívás lezárul, nem fogadunk be több pályázatot. 

33. Szakmai program pályázatban fel kell tüntetni az eszközigényt? 

Csak a szakmai tervben szükséges, a költségvetési tervben viszont nem. 

34. Eszközbeszerzés sikertelen pályázata esetén a szakmai programot mennyiben érinti a 

negatív támogatói döntés? 

Mivel eszközbeszerzés esetén alapvető elvárás a kapcsolódás szükséges igazolása a szakmai 

programhoz, csak abban az esetben kerül elutasításra, ha ez nem történik meg. Tehát ha a 

szakmai program nem valósítható meg az eszközök nélkül, akkor ez már egy vitathatatlan 

kapcsolódás, szükségesség.  

Azonban ha elutasításra kerül és a pályázó úgy látja, hogy e nélkül nem tudja megvalósítani, 

még mindig lehetősége van a támogatástól való elállásra. 
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35. Az eszközbeszerzést ugyanúgy dokumentálni kell, mint a szakmai programra vonatkozó 

felhívást? 

Igen, de másmilyen dokumentálási előírások vonatkoznak az eszközbeszerzésre 

36. Közös városi eszközparkot ki veheti igénybe és ki használhatja? 

Minden tatabányai szervezet térítésmentesen élhet a lehetőséggel. Csak az „eszközbérlés” lesz 

ingyenes, a telepítésnek, összeszerelésnek lesz ellenértéke (humán erőforrás díja, szállítás) 

37. A pályázat lejárta utána lehet-e a városi eszközparkot a tatabányán kívüli 

szervezeteknek igényelni? 

Igen. A pályázati keretek feloldása után vehetik igénybe nem tatabányai szervezetek (2020. 

december 31. + 3 év kötelező fenntartási időszak) 

38. Több állomásból álló rendezvény pontos dátumait meg kell-e határozni a szakmai 

tervben? 

Nem szükséges napra pontosan, de ütemezés szinten mindenképpen. Mérföldkövekhez 

érdemes igazítani, hogy mely mérföldkőhöz mennyi programot tervezek teljesíteni. 

39. Ha egy rendezvényre nem tatabányaiak is eljönnek, akkor őket ki kell zárni a célcsoport 

kizárólagos tatabányai közönsége miatt? 

Olyan programok esetén, ahol lehetőség van a kontrollálásra (pl. tanfolyam) mindenképpen. 

Ahol nincs lehetőség kontrollálni ott a meghirdetés és a célcsoport elérésnek érdekében tett 

intézkedések során kell érvényesíteni az elvárást (pl. csak helyi sajtóban hirdetjük a 

programot és nem megyei napilapban) 


