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Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft.
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Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2020. február 13-án közzétett Támogatási Felhívás jelen
módosítása nem érinti a támogatási kérelem szakmai feltételrendszerét, a benyújtás módja
azonban módosul. A benyújtás módjának módosítása nem érinti a postai úton esetlegesen már
benyújtott kérelmeket.

A nemzetközi klímafinanszírozás Magyarország hosszú távú befektetése, amely a hazai üzleti szektor
külpiaci érvényesülésének elősegítéséhez is hozzájárulhat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(a továbbiakban: ITM, Támogató) szorgalmazza és támogatja a magyar gazdasági szereplők részvételét
két- és többoldalú nemzetközi éghajlatvédelmi tevékenységekben, beruházásokban.
Az ITM az általa létrehozott Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Központ) útján
támogatási felhívást tesz közzé a nyugat-balkáni régió klímavédelmi törekvéseit előmozdító
tevékenységek finanszírozására, amelyre Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények, valamint klímapolitikai érdekképviseleti tevékenységet
folytató egyesületek jelentkezését várja a jelen felhívásban foglaltak szerint. A Központ az ITM
megbízásából, az ITM nevében eljáró, a Támogató támogatási döntését előkészítő szerv.
A nyugat-balkáni régió országainak hatóságaival és a fejlesztés-finanszírozásban aktív partnerekkel
folytatott konzultációk eredményei szerint a megfelelően előkészített, finanszírozásra és megvalósításra
alkalmas projektekből a térségben hiány mutatkozik. A Támogató célja, hogy projekt-előkészítő és
kapacitásfejlesztő tevékenységek finanszírozásával támogassa a környezetvédelmi technológiák
területén aktív olyan hazai vállalkozások térnyerését a nyugat-balkáni régióban, amelyek hozzájárulnak
a működési célországok (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó1, Montenegró és
Szerbia) klímavédelmi törekvéseinek, a Párizsi Megállapodásban vállalt nemzetileg meghatározott
hozzájárulásoknak az eléréséhez2.
A felhívás referenciaszáma: WBGC-2020/1.
A benyújtott támogatási kérelemnek tartalmaznia kell a következőket:
1.
2.

kitöltött adatlap, költségterv és indikátortáblázat;
kötelezően előírt mellékletek.

A Központ értékelése és javaslata alapján megszülető pozitív elbírálás esetén az ITM támogatói okiratot
bocsát ki a nyertes kérelmező részére, amely tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának
és ellenőrzésének pontos részleteit.
A támogatási kérelmek benyújtási határideje: 2020. március 27.

Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz.
ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.
2
A Párizsi Megállapodást kihirdető törvény elérhetősége: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195589.328228
1
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1.

A támogatás célja

A Párizsi Megállapodásban foglalt célok végrehajtásának elősegítése érdekében a Kormány döntése
alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium létrehozta a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit
Kft.-t, hogy elősegítse Magyarország részvételét a nyugat-balkáni országok éghajlatvédelmi
fejlesztéseiben, a régió zöld átalakításának elősegítésében. A Központ által közzétett támogatási felhívás
célja, hogy hozzájáruljon a működési célországok párizsi klímamegállapodás kapcsán tett nemzetileg
meghatározott hozzájárulásaik (Nationally Determined Contributions, NDC) elérésében, valamint, hogy
a kezdeményezésnek köszönhetően magyar vállalkozások beruházási lehetőségekhez férhessenek
hozzá a térség éghajlatvédelmi fejlesztései elősegítésével.
A támogatási felhívás keretében támogatható tevékenységek:
• beruházásokat megalapozó és előkészítő, tervezési és megvalósíthatósági dokumentumok
készítése (pl. megvalósíthatósági tanulmányok, mérnöki szolgáltatások és működtetés,
cselekvési tervek, fenntarthatósági tanulmányok, környezetvédelmi és egyéb hatástanulmányok
stb.);
• klímaadaptációs kutatások és cselekvési tervek, egyéb állapotfelmérő tevékenységek;
• kockázati térképezés, földrajzi információs rendszerek előkészítése, felállítása és működtetése;
• piackutatások;
• kapacitásfejlesztő tevékenységek, új tudás, technológia vagy eszköz alkalmazásával kapcsolatos
képzések;
• előkészítés vagy már megvalósítás alatt álló nemzetközi, többszereplős éghajlatvédelmi
projektben történő részvétel (pl.: EBRD, USAID, ADA stb. által vezetett projekt);
• további kutatási, illetve projekt-előkészítési tevékenységek.
A támogatási felhívás működési célországai:
• Albánia;
• Bosznia-Hercegovina;
• Koszovó
• Észak-Macedónia;
• Montenegró;
• Szerbia.
A támogatási felhívás keretében támogatható szektorok:
• energiahatékonyság és megújuló energia;
• vízgazdálkodás és szennyvíztisztítás;
• szilárd-hulladék gyűjtés, kezelés és hasznosítás;
• erdőgazdálkodás és mezőgazdasági alkalmazkodási intézkedések;
• városi környezet: települési szinten végrehajtott alkalmazkodási és fenntarthatósági
intézkedések;
• egyéb, a klímaváltozás hatásait mérséklő (mitigáció), vagy azokhoz való alkalmazkodást
(adaptáció) elősegítő tevékenység.
A támogatási felhívás kiírása és lebonyolítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak
megfelelően történik.

2.

A támogatás mértéke és formája

A támogatás formája csekély mértékű (de minimis), vissza nem térítendő támogatás, forrása a
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. mellékletének XVII.
Innovációs és Technológiai Minisztérium Fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 20. címszám
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Fejezeti kezelésű előirányzatok 35. Alcímszám 4. jogcímcsoport szám „Zöldgazdaság Finanszírozási
Rendszer” célelőirányzat törvényi sorból rendelkezésre álló 400.000.000 Ft, azaz négyszáz-millió forint.
Egy szervezet egy egyedi kérelem benyújtására jogosult, és az alábbiak szerint jogosult
támogatást igényelni:
•

minimálisan igényelhető támogatás összege: 15.000.000 Ft, azaz tizenötmillió forint;

•

maximálisan igényelhető támogatás összege: 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint.

A Támogató a megítélt támogatás legfeljebb 80%-át a támogatói okirat kibocsátását követően előleg
formájában folyósítja. A Támogató a megállapított támogatási előleget a támogatói okirat hatályba
lépését követő 30 napon belül a támogatói okiratban megjelölt számlaszámra utalja. Az előleg
folyósításának feltétele az előírt biztosítékok rendelkezésre állása. A támogatásból az előlegen túl
fennmaradó összeget a Támogató a projekt végrehajtását követő szakmai beszámoló és záró elszámolás
elfogadását követően folyósítja a kedvezményezett részére. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az
előleggel való elszámolás sikertelen, a kedvezményezett az összeget az Ávr. 98. § (1) bekezdése szerinti
kamattal együtt köteles visszafizetni.
A projekt összes költségének legfeljebb 85%-a nyújtható támogatás keretében, saját forrásként a teljes
költség legalább 15%-ának biztosítása kötelező a kérelmet benyújtó részéről. Nem tekinthető saját
forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből megítélt más költségvetési támogatás.
A benyújtott támogatási kérelem mellékletét képezi – az Ávr. 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint – a
költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes
bemutatását tartalmazó költségterv, amely a támogatási felhívás részét képező Excel munkafüzet
formájában kerül közzétételre.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybevételének jogosságát igazoló bizonylatait
elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, valamint azoknak a könyvvitelben történő elkülönítése és
egyértelmű azonosítása is szükséges. A kedvezményezett köteles a Támogató, vagy a nevében eljáró
képviselő számára bármikor betekintést biztosítani vonatkozó könyveibe. A kedvezményezett köteles
továbbá az arra jogosult szervek, hatóságok ellenőrzése esetén velük együttműködni, az általuk kért,
illetve az előírt adatszolgáltatásnak eleget tenni, biztosítani az ellenőrzés eredményes, akadálymentes
lefolytatását.

3.

Elszámolható költségek

Kizárólag a Támogató által kibocsátott támogatói okiratban meghatározott támogatott tevékenység
időtartama alatt, a projekt teljesítése érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a kérelem
mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, a támogatási összeg felhasználási határidejéig
kiállított, bizonylatokkal alátámasztott és pénzügyileg teljesített kiadások számolhatók el, amennyiben
azok az alábbi költségkategóriák valamelyikébe esnek:
Anyagköltség:
• a projekt céljának megvalósításához elengedhetetlen készletbeszerzések, beleértve a szakmai
anyagok beszerzését (szakkönyvek, folyóiratok, tanulmányok, publikációk, egyéb adatsorok).
Igénybevett szolgáltatások:
• informatikai szolgáltatások;
• szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tanácsadói, ügyvédi, jogi, fordítói díjak);
• utazási költség, szállásköltség, reprezentáció;
• úthasználati díj;
• kiállítói költségek (pavilon/stand, regisztrációs díjak);
• reklám, marketing, média kiadások.
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Egyéb szolgáltatások:
• egyéb, a projekt céljaival szorosan összefüggő szolgáltatások.
Bérköltség, személyi jellegű kifizetések:
• munkabérek és egyéb, a projekt céljaival szorosan összefüggő személyi jellegű kifizetések.
Bérjárulékok:
• munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó.
Beruházások:
• immateriális javak beszerzése, létesítése;
• tárgyi eszközök beszerzése;
• kísérleti fejlesztés aktivált értéke (pl. kutatási költségek);
• vagyoni értékű jogok (pl. bérleti jog, koncessziós jog, használati jog, licensz díj, márkanév stb.);
• szellemi termékek (pl. szoftver, találmány, gyártási eljárás, védjegy).
Felújítás:
• a bekerülési érték részét képező valamennyi elismert költséggel.
A reprezentációs költségek (a projekt céljával összefüggő üzleti, hivatali szakmai rendezvény, esemény
keretében nyújtott vendéglátás (étel, ital) és a rendezvényhez, eseményhez kapcsolódó szolgáltatás
(utazás, szállás, szabadidőprogram stb.) teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt
összes elszámolható költségének 7%-át.
A személyi költségek teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes
elszámolható költségének 50%-át.
A beruházási költségek teljes elszámolható összege nem haladhatja meg a projekt összes
elszámolható költségének 20%-át.
A projekt keretében egyéb költségfajták nem számolhatók el.
A levonható általános forgalmi adó (ÁFA) nem támogatható, ezért a nyertes kérelmet benyújtó
szervezetnek a támogatói okirat megkötésekor nyilatkoznia kell az ÁFA levonási jogával kapcsolatban.
Amennyiben a kérelmet benyújtó szervezet ÁFA levonására nem jogosult, akkor a támogatás
számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó
módon kell megterveznie. Amennyiben a kérelmet benyújtó szervezet adóalany és ÁFA levonására
jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
Az elszámolás kizárólag forintban lehetséges.

4.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre

Kérelmet nyújthat be Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság,
felsőoktatási intézmény, valamint klímapolitikai érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesület.
Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján
meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen támogatási felhívásra egyszerre több támogatási
kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási
kérelem automatikusan elutasításra kerül.
A fenti feltételeknek megfelelő szervezetek konzorciumi formában is benyújthatnak kérelmet.
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A kedvezményezett és konzorciumi partnerek együttműködésének kereteit a partnerségi megállapodás
rögzíti, amelyben a projekt végrehajtásával kapcsolatos általános felelősség a konzorciumvezetőt terheli.

5.

Kizáró okok

Nem nyújthat be támogatási kérelmet, és nem részesülhet támogatásban az, aki:
a. a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal, vagy az 1. pontban felsorolt
működési célországok által nyújtott támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el;
b. valamely korábbi állami vagy uniós forrásból támogatott pályázati, vagy támogatási program
megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatói okiratban
foglaltaktól;
c. korábban a támogatóval vagy annak jogelődjével valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat
közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban;
d. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve külön törvény szerinti
adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet hatósági nyilvántartásból való törlési eljárás
alatt áll;
e. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók, vagy támogatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük
van vele szemben;
f. szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok,
valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét
a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte;
g. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
h. nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1)
-(4) bekezdése szerinti követelményeknek, így különösen az esedékessé vált, meg nem fizetett,
az Áht. 50. § (4) bekezdésben részletezett köztartozása esetén;
i. az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatói okirat
megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat
nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
Nem nyújtható támogatás:
a. olyan kérelemre, amelyben szereplő projektet, vagy annak eredményét a Kedvezményezett már
más hazai, működési célország, az Európai Unió, vagy valamely nemzetközi intézmény
támogatása terhére korábban elszámolta.
A támogatási kérelem érvénytelen, ha a projekt teljesítése, illetve a teljesítés módja vagy
eredménye
a. bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b. alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c. a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának
és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a
közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6.

A kérelmek benyújtásának határideje, módja

A támogatási kérelmek beküldési határideje: 2020. március 27. 23:59 óra.
A támogatási kérelmet benyújtók 2020. március 28-tól saját felelősségre megkezdhetik a projekt
végrehajtását.
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Támogatási dokumentáció
Jelen támogatási felhívás a támogatási adatlappal, költségtervvel, indikátortáblázattal és egyéb
mellékletekkel együtt képezik a támogatási dokumentációt és tartalmazzák a kérelem benyújtásához
szükséges összes feltételt. A támogatási dokumentáció letölthető a http://www.kormany.hu/hu és a
http://www.wbgc.hu weboldalról.
A támogatási kérelem keretében benyújtandó dokumentumok:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

kitöltött adatlap, költségterv és indikátor táblázat;
projekt helye szerint illetékes nemzeti vagy helyi hatóság/befogadó szervezet által kiállított
angol nyelvű, vagy magyar nyelvű hivatalos fordítással ellátott támogató, befogadó nyilatkozat
(1. számú melléklet);
de minimis nyilatkozat (2. számú melléklet);
nyilatkozat kizáró okokról (3. számú melléklet);
nyilatkozat saját forrás rendelkezésre állásáról (4. számú melléklet);
a kérelmező hivatalos képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy az
aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd által ellenjegyzett
aláírásmintája (5. számú melléklet).

A 2., 3., 4., 5. melléklet szerinti dokumentumok nem lehetnek a támogatási kérelem benyújtásának
napjától számított kilencven napnál régebbiek. Amennyiben a benyújtott dokumentum kiállításának
dátuma régebbi, mint a támogatási kérelem benyújtásától számított 30 nap, a kérelmezőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat
aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási kérelem benyújtásától számított 30. nap.
Az 1. számú melléklet szerinti, vagy annak megfelelő tartalmú támogató vagy befogadó
nyilatkozat hiánypótlás keretében történő benyújtásának határideje 2020. április 27. 23:59. A
támogató/befogadó nyilatkozat olyan okirat, amely igazolja, hogy a helyben felelős kormányzati
szerv, önkormányzat, állami, vagy önkormányzati tulajdonú intézmény tudomással bír a
kérelmező helyi tevékenységéről, és nem ellenzi azt. Az 1. számú melléklet esetében a Támogató 90
napnál régebbi, a projekt végrehajtásáig igazolhatóan érvényes dokumentumot is elfogad. A határidő
lejártát követően benyújtott mellékletet a Támogató nem veszi figyelembe, a támogatási kérelem pedig
automatikusan elutasításra kerül.
A magyar nyelvű támogatási kérelmet és mellékleteit aláírva, szkennelt PDF formátumban és
szerkeszthető excel, illetve word formátumban elektronikus úton kell elküldeni az alábbi e-mail
címre:

wbgc@wbgc.hu
Tárgy: WBGC-2020/1 Támogatási kérelem
Benyújtás határideje:
2020. március 27. 23:59:59
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Határidőben benyújtottnak minősül az a kérelem, amely a határidő zárónapján éjfélig beérkezik a
wbgc@wbgc.hu e-mail címre. Amennyiben a PDF és excel formátumban benyújtott dokumentumok
között eltérés észlelhető, úgy az értékelés során a PDF dokumentum kerül elbírálásra.
A kérelemmel kapcsolatban további tájékoztatás a Központtól kérhető a wbgc@wbgc.hu e-mail címen
keresztül.

7.

Értékelés

A támogatási kérelmek érvényességének vizsgálata
A formai ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az egyes kérelmek a benyújtandó dokumentumokat
hiánytalanul, a jelen felhívás 6. pontjában megjelöltek szerint tartalmazzák. Ha a formai megfelelőségi
ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kérelem nem felel meg ezen feltételeknek, a Központ a
kérelmezőt egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlásra hívja fel, legfeljebb 5 (azaz öt) munkanapos
hiánypótlási határidő megjelölésével.
A támogatási kérelmek elbírálásának szakmai szempontrendszere
A támogatási kérelmekről a Központ az alábbi szakmai szempontok szerint tesz javaslatot a Támogató
felé:
A projekt szakmai megalapozottsága:
•
•
•
•
•

a tervezett tevékenység összhangja a Támogatási Felhívás céljaival;
a projekt klímapolitikai hozzáadott értéke (a megadott indikátorok alapján);
a kérelmező rendelkezik a projekt végrehajtásához szükséges szaktudással és kapacitással;
a projekt megvalósítható, eredménye várhatóan hasznosítható;
az azonosított kockázatok és a kezelési stratégiák reálisak.

A projekt fenntartható fejlődési hatásai:
•

•
•

a projekt (a Támogatási kérelem adatlapon megadott indikátorokkal alátámasztva) érdemben
hozzájárul a fogadó ország Párizsi Megállapodásban tett nemzetileg meghatározott
hozzájárulásai (NDC) eléréséhez, vagy az ország klímaváltozáshoz való alkalmazkodási
képességeinek növeléséhez;
a projekt mitigációs / adaptációs hatásai arányosak a kérelmezett támogatás mértékével;
a projekt hozzájárul az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) teljesítéséhez.

A projekt nemzetgazdasági hatásai:
•

•
•

a támogatásból finanszírozott projekt végrehajtásakor bevont magyarországi bejegyzésű
beszállítóktól, szolgáltatóktól származó áruk, szolgáltatások díjai és a kérelmező magyarországi
telephelyén a projekthez kapcsolódóan foglalkoztatott munkavállalók bérköltségeinek aránya a
projekt összköltségéhez viszonyítva;
a projekt hatása a kérelmező exportképességére, további külgazdasági lehetőségeire;
a projekt forrásmobilizálási képessége.

A fogadó ország részvétele:
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•

a kérelmező helyi partneri kapcsolatai és a projekt hosszú távú helyi hasznosíthatósága és
fenntarthatósága.

A projekt beágyazottsága:
•
•

a projekt reflektál a nyugat-balkáni országok szükségleteire;
a projekt kapcsolódása helyi fejlesztési tervekhez, stratégiákhoz, magyar gazdaságfejlesztési,
külgazdasági programokhoz és nemzetközi intézmények fejlesztési programjaihoz.

Referenciák:
•
•

a projekt szempontjából releváns, 5 évnél nem régebbi, sikeresen elvégzett, kivitelezett
tevékenysége(k) szakmailag megalapozott bemutatása;
előnyt jelent, ha a kérelmező rendelkezik export tapasztalattal, vagy a célrégióban megvalósult
referenciával.

A kérelem pénzügyi megalapozottsága:
•
•

az igényelt támogatás mértéke összhangban van a projekt várható eredményével;
a kérelmező pénzügyi háttere megfelelő, a kérelemben bemutatott költségterv illeszkedik az
iparági trendekhez.

Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a Támogatási adatlap című Excel dokumentum 3., Indikátorok
elnevezésű lapján legalább három, a projekt szempontjából releváns indikátor (a projekt várható
eredménye vonatkozásában) megadása kötelező. Az értékelés során a Központ figyelembe veszi a
megadott értékeket is.

Szempont

Maximálisan elérhető pontszám

A projekt szakmai megalapozottsága

20

A projekt fenntartható fejlődési hatásai

25

A projekt nemzetgazdasági hatásai

10

A fogadó ország részvétele

7,5

A projekt beágyazottsága

7,5

Referenciák

10

A kérelem pénzügyi megalapozottsága

20

Összesen

100

Támogatói döntés
A Támogatói döntést az Innovációs és Technológiai Minisztérium hozza meg a Központ javaslata alapján.
A kérelmezők döntést követő értesítése
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A beérkező támogatási kérelmek elbírálásáról a Központ a döntést követően e-mailen értesíti a kérelmet
benyújtókat. A döntés ellen a kérelmező részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

8.

A támogatói okirat kibocsátása

A támogatásban részesített szervezetek részére a támogatói okirat a Támogató által megjelölt
dokumentumok hiánytalan benyújtását követő 60 napon belül kerül kibocsátásra.
A támogatási döntésről szóló értesítés tartalmazza a támogatói okirat kibocsátásának feltételeit és az
ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. A Központ a beérkezett iratokat
megvizsgálja, és amennyiben az aláíráshoz szükséges dokumentumok valamelyike nem áll
rendelkezésére vagy hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt,
a Központ a kedvezményezettet legfeljebb 5 (azaz öt) napos határidővel, egy alkalommal elektronikus
úton hiánypótlásra szólítja fel.3 Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlási felhívásnak nem tesz
eleget, úgy a Támogató támogatói okiratot nem bocsát ki részére, a Támogató a korábbi támogatási
döntésről szóló értesítőjét visszavonja.
A támogatói okirat kibocsátásához szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a
támogatói okiratot a Támogató az Ávr.-ben foglaltaknak megfelelően kibocsátja.
Ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges hatósági
engedélyekkel a kedvezményezettnek a támogatói okirat kibocsátásáig rendelkeznie kell. A támogatói
okirat kibocsátását megelőzően a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok (különösen az
Ávr. 75.§ (3) és (4) bekezdései, valamint az Ávr. 84.§ (2) bekezdése szerinti), illetve a Támogató által előírt
nyilatkozatokat, dokumentumokat az alábbiak szerint:
•

•

a biztosíték nyújtására szolgáló számlavezető pénzintézet(ek) által nyilvántartásba vett
beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó (inkasszó) levele(ke)t; vagy
bankgaranciát, vagy készfizető kezességvállalási nyilatkozatot, vagy biztosítékként szolgáló
ingatlan jelzálog bejegyzését tanúsító tulajdoni lapot, vagy ingóságon alapított jelzálogról szóló
jelzálogszerződés, vagy óvadéki szerződés;
a támogatási igény benyújtásának napjától számított harminc napnál nem régebbi létesítő
okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti
példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát.

A költségvetési támogatások felhasználását közbeszerzés alkalmazásához kell kötni, amennyiben ennek
feltételei a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti fennállnak. A támogatás
visszavonását
eredményezheti,
amennyiben
a
kedvezményezett
közbeszerzési
kötelezettség
fennállása
ellenére
közbeszerzési
eljárás
lefolytatása nélkül köt a vállalkozóval, megbízottal szerződést.

9.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás elszámolásának ellenőrzését a Központ végzi. Az ellenőrzés része a támogatási kérelemben
megadott projekt-ciklus alatti időközi szakmai beszámoló és a projekt befejezését követően készített
szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás. Az időközi beszámoló célja a projekt előrehaladásának
követése. Az időközi beszámoló maximum két oldal hosszúságú szöveges beszámoló. Pontos részleteit
a támogatói okirat tartalmazza.

3A

kérelmet benyújtó szervezet felelőssége, hogy az adatlapon olyan hivatalos elektronikus levelezési címet
tüntessen fel, amelyet legalább napi gyakorisággal ellenőriz és amelyen elérhető.
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A támogatott tevékenység elszámolhatóságának időszaka: 2020. március 28.– 2021. június 30.
A projekt lezárultát követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. augusztus 30-ig a kedvezményezettek a
támogatás felhasználásáról a támogatói okirat és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint
kötelesek számot adni szakmai, tartalmi szöveges jelentés és pénzügyi elszámolás formájában. A
beszámoló része a kérelemben megadott indikátoroknak a projekt lezárásakor való teljesülésének
vizsgálata is. A beszámolási kötelezettség teljesítése során a kedvezményezettnek igazolnia kell, hogy a
támogatás rendeltetésszerűen, a Támogató döntése szerinti célnak megfelelően, az okiratban rögzített
feltételeknek megfelelően került felhasználásra. A kedvezményezettnek hitelt érdemlően bizonyítania
kell a támogatás okirat szerinti felhasználását.
A beszámolót a Központ megvizsgálja és – amennyiben szükséges – 8 (azaz nyolc) napos határidővel
felszólítja a kedvezményezettet a hiányosságok pótlására. A felszólítást postai úton, tértivevényes
küldeményként vagy elektronikus úton, a támogatási kérelmet benyújtó által az adatlapon rögzített
email címre küldi meg. Ha a kedvezményezett a felszólításban megjelölt határidőre nem pótolja a
hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tesz eleget, úgy
további hiánypótlásra nincs lehetőség.
A beadott beszámoló elbírálásra kerül, amely után az alábbi döntések hozhatók a Központ javaslata
alapján a Támogató részéről:
a) a beszámoló elfogadása;
b) a beszámoló elutasítása;
c) a beszámoló részbeni elfogadása.
a) A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy megállapítható a támogatói okirat szerinti teljesítés.
b) A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a kedvezményezett a támogatással való elszámolási
kötelezettségének nem, vagy nem a támogatói okiratban foglaltak szerint tett eleget. Elutasító döntés
esetén a Támogató a támogatás visszavonásáról rendelkezik, aminek következtében a
kedvezményezettnek vissza kell fizetnie a kiutalt előleget, támogatási (rész)összeget az Ávr. 98. § (1)
bekezdésében meghatározott ügyleti kamattal növelt mértékben.
c) A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján csak részteljesítés
állapítható meg. Ilyen esetben meghatározásra kerül, hogy a pénzügyi elszámolás mely tételei/összegei,
illetve a szakmai, tartalmi szöveges jelentés mely elemei lettek elfogadva, illetve elutasítva, továbbá
megállapításra kerül a visszafizetési kötelezettség a fentiekben leírtak szerint.
A támogatás (hátralevő) összegének folyósítására a teljes bekerülési költség kifizetésének igazolását és
az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok (elszámoló lap, a kedvezményezett nevére kiállításra került
számlák, a projekt lebonyolítását összefoglaló szakmai beszámoló) elfogadását követően kerül sor a
Kedvezményezett bankszámlájára történő utalással.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybevételének jogosságát igazoló bizonylatait
elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, valamint azoknak a könyvvitelben történő elkülönítése és
egyértelmű azonosítása is szükséges a támogatói okiratban előírtak szerint.
A pénzügyi elszámolás részletes szabályait a támogatói okirat tartalmazza.

10. Után követés
A kérelmezők vállalják, hogy a támogatott kérelmek esetében a projekt lezárultát követőn egy évvel
utólagos, független szakértő által hitelesített beszámolót nyújtanak be a kérelemben megadott
indikátorok megvalósulásának állapotáról.
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11. De minimis szabályok
Az egyedi támogatás keretében nyújtott támogatás - egyes kivételektől eltekintve4 - csekély összegű
támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i
1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági
rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9)
bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április
25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig
halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a
támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által
elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális
intenzitást vagy összeget.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével a támogatás nem használható
fel az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti
célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti
kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű
vásárlására.
A támogatáshoz kapcsolódó iratokat a kedvezményezett beszámolójának Támogató általi
jóváhagyásától számított 10 (azaz tíz) évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása
esetén a kedvezményezett köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 (azaz húsz) munkanapon belül információt kell
szolgáltatni.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm.rendelet rögzíti, hogy a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek
és egyesületek támogatása csak abban az esetben minősül állami támogatásnak, ha a támogatás célja gazdasági
tevékenység végzésére irányul.
4
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12. Mellékletek
1. számú melléklet: Helyi felelős intézmény/hatóság által kiállított támogató, befogadó
nyilatkozat
(MINTA)
LETTER OF SUPPORT

Project title

Project owner (Official name, address)

Relevant local authority (Official name,
address)
Project type (e.g. feasibility study,
sustainability study, technical assistance
etc.)

Brief project description
(incl. description of prepared main
project, if relevant)

Project cost (EUR)
Total costs of implementation
(if applicable)
Support provided by local authority
to the project (if applicable)

_______________
date, place

_______________
name

_______________
signature
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2. számú melléklet: Nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról

NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,
2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
1. Kérelmező adatai
Név
Adószám
Elérhetőség
Aláírásra jogosult képviselő
E-mail cím
(jelölje X-szel)
Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Jelen nyilatkozatot a WBGC-2020/1 referenciaszámú, a nyugat-balkáni régió klímavédelmi előkészítő
tevékenységek finanszírozására kiírt támogatási felhívás keretében benyújtásra kerülő támogatási
kérelmemben meghatározott tevékenységekhez kapcsolódóan, mint kérelmező teszem.
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül,
Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a
kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra
nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek
elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához
szükséges adatokat is tartalmazza.

WBGC-2020/1
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2. Csekély összegű támogatások5

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett
közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette
igénybe?

Támogatás
összege

Kérelem
benyújtásának
dátuma6

Támogatás bruttó
támogatástartalma7

Odaítélés
dátuma
Forint

Euró

Forint

Euró

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
7 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a
továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
5
6
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos
elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási
célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást
nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az
Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek
megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.8
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély
összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen
kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal
érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról,
amelyek elbírálása folyamatban van).

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok,
valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
8
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatásokra
Azonos elszámolható
költségek teljes
összege jelentértéken

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(uniós állami
támogatási
szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásának
dátuma9

Odaítélés dátuma

Forint

Euró

Azonos
kockázatfinanszírozá
si célú intézkedés
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma /
azonos elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma10
Forint
Euró11

Maximális
támogatási
intenzitás
(%) vagy
maximális
támogatási
összeg

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
11 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási
döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
9

10
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok
helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése12 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más
támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a
jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles
megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.
Kelt:

……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó okiratoknál például ez az
időpont általában az okiratokirat kelte.
12

3. számú melléklet: Nyilatkozat a kizáró okokról
Nyilatkozat kizáró okokról
Alulírott……………………..….. (név), mint a ……….…………..…………… (kérelmező megnevezése, székhelye és
adószáma) nyilatkozattételre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
az általam vezetett szervezetre a lenti feltételek egyike sem igaz:
a) a korábban nyújtott állami, vagy európai uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számoltam
el,
b) valamely korábbi állami vagy uniós forrásból támogatott pályázati, vagy támogatási program
megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltértem a támogatási
szerződésben foglaltaktól,
c) korábban a támogatóval vagy annak jogelődjével valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat
közöltem a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
d) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére
irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás, külön törvény szerinti adósságrendezési eljárás,
illetve a szervezet hatósági nyilvántartásból való törlési eljárás alatt állok,
e) korábban megítélt támogatásról szóló beszámoló(i)mat a pályáztatók, vagy támogatók
visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van
velem szemben,
f) kérelmezővel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok,
valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a
Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményeztem,
g) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot
szolgáltattam vagy ilyen nyilatkozatot tettem,
h) nem felelek meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1)
-(4) bekezdése szerinti követelményeknek, így különösen az esedékessé vált, meg nem fizetett, az
Áht. 50. § (4) bekezdésben részletezett köztartozásom esetén,
i) az Ávr.-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés
megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem tettem meg, dokumentumokat
nem nyújtottam be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonom.
Alulírott……………………..….. (név), mint a ……….…………..…………… (kérelmező megnevezése, székhelye és
adószáma) nyilatkozattételre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
az általam vezetett szervezet által benyújtott kérelem nem tartalmaz olyan projektet, vagy annak
eredményét, amelyet az általam vezetett szervezet már más hazai, működési célország, az Európai Unió,
vagy valamely nemzetközi intézmény támogatása terhére korábban elszámolta.
Társaságunk tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy nem támogatható az a kérelem, amelynek
megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül,
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért,
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának
és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a
közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
Dátum: ...................................................
...................................................
cégszerű aláírás
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4. számú melléklet: Nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról

Nyilatkozat saját forrás rendelkezésre állásáról
Alulírott……………………..….. (név), mint a ……….…………..…………… (kérelmező megnevezése, székhelye és
adószáma) nyilatkozattételre jogosult képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a WBGC-2020/1 referenciaszámú, a nyugat-balkáni klímavédelmi előkészítési tevékenységek
finanszírozására kiírt támogatási felhívás keretében benyújtásra kerülő támogatási kérelmem
meghatározott költségvetéshez szükséges saját forrás rendelkezésre áll.
Saját forrás összege (Ft):
Saját forrás rendelkezésre állásának módja:
Igényelt támogatás összege (Ft):

Dátum: ...................................................

...................................................
cégszerű aláírás
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