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BIZTOSÍTÉK
Szükséges-e biztosítékot nyújtani a kérelem beadásakor?
A támogatási kérelem benyújtásakor nem szükséges biztosítékot nyújtani. Arra a támogatott kérelmek
esetében, a támogatási szerződések megkötését megelőzően kerül sor.

ELSZÁMOLÁS
Mi tekinthető a projekt összes elszámolható költségének? A teljes projektösszeg, vagy pedig a
támogatás összege?
A projekt összes elszámolható költségének az igényelt/kapott támogatás összegét tekintjük. Ezen belül
állapítottuk meg a korlátokat. A kérelmező saját forrásainak felhasználását nem korlátozzuk.

Milyen gyakorisággal lehet és/vagy kell elszámolni?
A támogatás elszámolásával kapcsolatos előírásokat a Felhívás 9. fejezete tartalmazza.

INDIKÁTOROK
Reális lehet egy olyan projekt támogatása, amelynek indikátorokkal mérhető közvetlen hatásai
csekélyek lesznek?
Az indikátortáblázat esetében az előkészítendő projektről kérünk indikátorokat. Amennyiben az
általunk megadottak nem fedik le a projekt hatásait, lehetőség van saját indikátorok megadására.
Közvetett hatásokkal rendelkező projektek is támogathatók lehetnek.

Megvalósíthatósági tanulmány esetén az indikátorok a tanulmány nyomán megvalósítani tervezett
projektre kell, hogy vonatkozzanak?
Igen, az indikátorok esetében az előkészített projekt majdani, várható hatásait kérjük bemutatni.

A támogatható tevékenységeknek, mint például egy kockázati térképezésnek vagy egy
piackutatásnak, milyen jellegű indikátorai vannak, amivel a projekt befejezése után el kell
számolnunk?
Az említett - és más hasonló jellegű - tevékenységek esetében kérjük, hogy a tevékenység által
előkészített projekt/eszköz/tevékenység stb. várható indikátorait tüntessék fel.
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JÖVŐBELI TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK
Lesznek-e hasonló jövőbeli támogatási lehetőségek?
A mostanihoz hasonló célú és tartalmú felhívás kiírása várható 2020 második felében. Konkrét fizikai
beruházásokat finanszírozó támogatási programot egyelőre nem tervezünk.

KÉRELEM BENYÚJTÁSA
A járványhelyzetre való tekintettel a benyújtás határideje és formai elemei változnak-e?
A kormány által az egészségügyi állapot okán elrendelt veszélyhelyzet miatt változott a kérelmek
benyújtási módja. A postai benyújtás helyett elektronikusan, a wbgc@wbgc.hu-ra küldött e-mailben
kell a kérelmeket benyújtani, a dokumentációk csatolásával (szerkeszthető word és excel, valamint
aláírt, szkennelt PDF formátumban egyaránt). A benyújtási határidő nem módosul, az elektronikus
úton benyújtott támogatási kérelmeknek 2020. március 27. 23:59-ig kell beérkezniük. További
részleteket a weboldalon közzétett tájékoztatóban talál.

Hogyan és meddig kell benyújtani a Támogató/befogadó nyilatkozatot?
A Támogató/befogadó nyilatkozatot szkennelt PDF formátumban 2020. április 27. 23:59-ig kérjük
elküldeni a wbgc@wbgc.hu email címre.

KÉRELEM ELBÍRÁLÁSA
A kérelmek beérkezésének sorrendje szempont-e az elbírálásnál?
Kérelmet 2020. március 27-ig lehet benyújtani, minden beérkező kérelmet egyenlően vizsgálunk, nem
részesülnek előnyben a korábban benyújtott kérelmek.

Lezárt üzleti évvel még nem rendelkező vállalkozó benyújthat-e kérelmet? Van-e minimálisan
elérendő értékelési pontszám?
Lezárt üzleti évvel még nem rendelkező gazdasági társaság is benyújthat kérelmet. Nem határoztunk
meg minimálisan elérendő küszöbértéket.
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KÉRELMEZŐ JELLEMZŐI
A tervezett beruházásra újonnan alapított projektcég nyújthat be támogatási kérelmet?
Újonnan alakult cégek is nyújthatnak be kérelmet, de ez esetben valamilyen formában (pl.:
konzorciumi kérelem) szükséges biztosítani, hogy a tevékenységhez kapcsolódó referencia a kérelmet
benyújtó szervezet / konzorcium rendelkezésére álljon. Alvállalkozók által benyújtott referenciát nem
tudunk elfogadni.

KIZÁRÓ OKOK
Kizáró ok-e, ha valaki megsérti egy korábbi EU-s társfinanszírozási támogatási szerződés adott
pontját, és ezzel szerződésszegést követ el?
Igen, a kérdéses eset megfelel a Támogatási Felhívás 5. fejezet b) pontjában leírt kizáró tényezőnek.

KOCKÁZATANALÍZIS
A kockázatokat a megvalósíthatósági tanulmány készítésére irányuló támogatott projektre vagy az
annak nyomán megvalósuló projektre nézve szükséges elemezni?
A kockázatelemzés során a benyújtott kérelem tárgyát képező tényleges tevékenységgel kapcsolatos
kockázatokat kérjük bemutatni.

KONZORCIUM
Konzorciumi formában benyújtott kérelmekkel kapcsolatos további tájékoztatásért kérem tekintse
meg különálló tájékoztatónkat.

KÖLTSÉGVETÉS
A projektérték nettóban vagy bruttóban értendő-e, továbbá a költségvetési tételeket milyen
formában (nettó vagy bruttó értéken) kell-e számitásba venni?
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A Felhívás 3. fejezetében megadottaknak megfelelően: 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.

A pályázat sikeres támogatása esetén, amennyiben a megvalósítás előrehaladása során olyan előre
nem látható esemény következik be, mely miatt módosítani szükséges a költségvetést, a
módosításra van-e lehetőség?
A támogatói okiratban rögzített költségvetésen belül az egyes sorok között várhatóan bizonyos
mértékű átcsoportosítás külön támogatói hozzájárulás nélkül engedélyezett lesz. Az így meghatározott
átcsoportosítási lehetőségen túl felmerülő indokolt igény esetén a támogató hozzájárulásával
módosítható a költségterv. A pontos szabályokat minden esetben a támogatói okirat tartalmazza.

Saját előállítású eszközök elszámolása
Amennyiben saját alapanyagok, eszközök elszámolása indokolt a projekt megvalósítása érdekében,
akkor a ténylegesen felmerült költségeinek mértékéig (haszon nélkül) elszámolható. Az elszámolás
módja lehet a cég belső szabályzatai, önköltségszámítás, belső eljárásrend alapján a fajlagos költségek
bemutatásával vagy a közvetlen költségekkel történő elszámolással. Szükséges továbbá, hogy az
önköltségszámítás bemutatása mellett nyilatkozzon is arról, hogy az összes közvetlen és esetleg
közvetett költség felmerül a projekt végrehajtása érdekében és azokat elkülönítetten tartja nyilván a
projekt végrehajtása során.

Bérjellegű kiadásnak számít-e ebben az esetben a lebonyolításhoz szükséges feladatok elvégzésére
megkötött, természetes személyekre szóló megbízási szerződés díja?
Amennyiben a megbízási szerződést természetes személlyel kötik, úgy bérjellegű költségként kell
elszámolni. Amennyiben egyéni vállalkozóként szerződik a szakértő, úgy igénybevett szolgáltatásként.

NEMZETGAZDASÁGI HATÁSOK
Az adatlap F1 pontjában a támogatott projekt magyar hányadát kell bemutatni vagy a projekt
tárgyát képező tanulmány nyomán megvalósuló projekt magyar hányadát?
Az előbbi: az F1 pontban a benyújtott kérelem tárgyát képező tényleges tevékenység költségvetésének
magyar hányadát kérjük bemutatni.
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NYELV

Az elkészült elemzések milyen nyelven készüljenek?
A tanulmánynak azon a nyelven kell rendelkezésre állnia, amilyen nyelven azt hasznosítani fogják. A
projekt lezárultát követően a szakmai beszámolóban magyar nyelvű összefoglalót kérünk az elkészült
dokumentációról.

NYILATKOZATOK
Saját forrás rendelkezésre állásról nyilatkozathoz banki igazolást szükséges-e mellékelni a
benyújtáskor?
A saját forrás rendelkezésre állásáról elegendő a Támogatási Felhívásban megadott ügyvezetői
nyilatkozat kitöltése és csatolása.

Az aláírási címpéldánynak van-e időbeni korlátozása, azaz lehet-e korábban kelt eredeti, hitelesített
címpéldány?
Igen, lehet. Ez esetben a Támogatási Felhívás 6. fejezetében leírtaknak megfelelően egy plusz
nyilatkozatot kérünk benyújtani arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatban változás nem
következett be.

ÖNERŐ
Mi az önerő számításának módja?
A Támogatási Felhívás 2. fejezetében megadottaknak megfelelően: 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.

Az önerő igazolásánál a csomagban lévő ügyvezetői nyilatkozat elégséges-e, vagy szükséges-e
bankszámlakivonat csatolása, esetleg ingatlanfedezet, hitelgarancia-kezességvállalás, vagy más
instrumentum?
A saját forrás rendelkezése állásáról elegendő a Felhívásban közölt nyilatkozat megadása.
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TÁMOGATÓI OKIRAT
A finanszírozás típusáról, a folyósításról és a folyósított összeg garancia szükségletéről tudhatunk-e
már valamit?
A Felhívás 2. fejezetében megadottaknak megfelelően: 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 Támogatási Okirat megkötésekor a Támogató biztosíték nyújtását írja elő. Ennek pontos formája az
Okirat előkészítésekor kerül meghatározásra. Az 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletaz
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 84.§ (2) szakasza rendelkezik az elfogadható
biztosítékok köréről.

TÁMOGATÓ/BEFOGADÓ NYILATKOZAT
A Támogató/Befogadó nyilatkozatot kiállítójának pontosítása.
A támogató / befogadó nyilatkozat kiállítója a megvalósítás
önkormányzati intézmény, vagy ilyen tulajdonú jogi személy
alapvető elvárás, hogy egyértelműen azonosítható legyen
egyértelműen derüljön ki belőle, hogy a kiállító tudomással
ellenvetése ahhoz. Amennyiben valamilyen explicit támogatás
értékelés során előnyt jelent.

helye szerint illetékes állami, vagy
lehet. A nyilatkozattal kapcsolatos
a kiállítója, legyen érvényes, és
bír a tervezett projektről és nincs
is megjelenik a levélben, úgy az az

Amennyiben még nem azonosította egyértelműen beruházása/terméke/szolgáltatása teljesítési helyét
és ezáltal a támogató levél kiállítójának személyét, javasoljuk, hogy forduljon a Magyar Kereskedelmi
és
Iparkamara
Nyugat-Balkáni
Tagozatához
(https://mkik.hu/a-nyugat-balkani-tagozatbemutatkozasa), vagy a Külgazdasági és Külügyminisztérium külgazdasági attaséihoz
(http://exporthungary.gov.hu/kulgazdasagi-attasek). Mindkét intézmény széleskörű helyi
kapcsolatrendszerrel tudja segíteni vállalkozása tevékenységét.

A Támogató/Befogadó nyilatkozatban a projekt költségeinek (project cost) szerepeltetése kötelezőe?
Nem kötelező szerepeltetni a projekt költségvetését.

Támogató/Befogadó nyilatkozat: mi a helyes eljárás, ha több település is érintett?
Amennyiben a tervezett projekt több települést is érint, úgy vagy egyértelműen derüljön ki az egy
darab beadott Támogató/Befogadó nyilatkozatból, hogy az összes önkormányzat hozzájárul a projekt
előkészítéséhez, vagy minden önkormányzat biztosítson Támogató/Befogadó nyilatkozatot.
8

Önmagában a Támogató/befogadónyilatkozatok mennyisége nem jelent előnyt az elbíráláskor, a
fogadó fél által biztosított, és a levélben is feltüntetett pénzbeli, vagy természetbeni hozzájárulás a
projekthez viszont igen.

A Támogató/Befogadó nyilatkozat helyes kiállítása.
A felhíváshoz mellékelt dokumentum egy minta, a benyújtott Támogató/Befogadó nyilatkozatnak nem
kötelező minden rajta szereplő információt tartalmaznia. Szükséges, hogy azonosítható legyen a levél
kiállítója, a projekt címe és a projekt megvalósítója, és az elbírálásnál előnyt jelent, ha a helyi fél
pénzügyi vagy természetbeni támogatást nyújt.

Mi az alkalmazandó árfolyam a Támogató/Befogadó nyilatkozat kitöltésekor?
A Támogató/Befogadó nyilatkozatban az annak kitöltésekor aktuális napi árfolyam szerinti összeget
kérjük megadni.

Hogyan és meddig kell benyújtani a Támogató/Befogadó nyilatkozatot?
A Támogató/Befogadó nyilatkozatot szkennelt PDF formátumban 2020. április 27. 23:59-ig kérjük
elküldeni a wbgc@wbgc.hu email címre.

TEVÉKENYSÉG JELLEMZŐI
Építés esete a kapacitásfejlesztő tevékenység körében megfelelő-e, amennyiben az építés új
technológiai megoldással kerülne megvalósításra?
Fizikai beruházás nem, annak előkészítése viszont támogatható tevékenység. A beruházást előkészítő
mindenfajta tevékenység (dokumentáció elkészítése, mérnöki munkák stb.) támogatható.

Együttesen több tevékenységre is be lehet nyújtani egy támogatási kérelmet?
Egy adott beruházás, vagy széleskörű fejlesztési projekt előkészítésének címszava alatt több különböző
tevékenység is támogatható.
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