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1. A finanszírozás módjai
A projektben alkalmazható finanszírozási módot a felhívás tartalmazza.

1.1

Utófinanszírozás

A visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás (továbbiakban:
feltételesen visszatérítendő támogatás) folyósítását a kedvezményezett kezdeményezi a Kifizetés igénylési
dokumentáció (továbbiakban: kifizetési igénylés) benyújtásával.
A feltételesen visszatérítendő támogatásban részesülő projektek esetében a Kedvezményezettnek a
támogatási előleget kötelezően igénybe kell venni, melynek mértéke a megítélt támogatás 100%-a.
A támogatás folyósítása közvetlenül a kedvezményezett a támogatói okiratban megjelölt bankszámlájára
történő utalással történik, a közlemény rovatban a projektazonosító feltüntetésével. Amennyiben a megjelölt
bankszámlaszám nem szerepel a Kedvezményezett cégkivonatában vagy a Kedvezményezett nem
rendelkezik cégkivonattal, akkor köteles a bankszámlára vonatkozóan alátámasztó dokumentumot az
előlegigényléssel benyújtani.
A projekt során felmerülő költségek teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges. A kifizetési
igénylés a benyújtást követő 45 napon belül elbírálásra kerül, a hiánypótlás és a további pénzügyi
felfüggesztések idejét nem beleértve.
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2. A finanszírozás típusai
A projekt sikeres megkezdése és a támogatói okiratban meghatározott célok elérése érdekében felmerült
költségek finanszírozásához a kedvezményezett előleg igénybevételére kötelezett, melyet előlegigénylés
benyújtásával kezdeményez.
A projekt során felmerülő költségek teljes összegének kiegyenlítését igazolni szükséges, melyet - az
alátámasztó dokumentumok megküldésével - az alábbi kifizetési igénylési formákban tehet meg:
a) időközi kifizetési igénylés (kizárólag az 1.2.8-as projektek esetében)
b) záró kifizetési igénylés
Az előleg folyósításának és az előleg elszámolásának feltétele a kedvezményezett köztartozás
mentessége. Amennyiben a Kedvezményezett nem található meg a köztartozásmentes adózók
adatbázisában, a köztartozás mentességet 30 napnál nem régebbi adóigazolással kell igazolnia.
Elektronikus aláírással ellátott adóigazolást elektronikusan a NAV által megküldött pdf dokumentum
továbbításával, szárazbélyegzővel ellátott adóigazolást eredetiben, papír alapon kell benyújtani.

2.1

Előleg

A kedvezményezett az előleg folyósítását elektronikusan az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és
Kommunikációs Rendszerben (továbbiakban EPTK) igényli. Előleg kifizetése kérelemre történik. Előleg
utalása csak olyan bankszámlaszámra történhet, mely engedményezési szerződésben nem
szerepel.

Előleget folyósítani akkor lehet, ha
a) a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatói okirattal,
b) az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
c) a támogatói okirat megkötéséhez vagy – ha a felhívás lehetővé teszi – legkésőbb az első kifizetési
kérelemhez a kedvezményezett benyújtja a következő dokumentumokat:
-

a kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek bank által igazolt, ügyvéd által
ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját,

-

a kedvezményezett – az állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság
kivételével – alapító (létesítő) okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba
vételét igazoló okiratát, amennyiben egyéb nyilvántartásokból nem ellenőrizhető le,

-

az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat vagy nyilatkozatokat, és

-

a 272/2014-es kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) 57/A. § (1) bekezdése szerinti
projektek kivételével a projekt megvalósításának elindításához szükséges jogerős hatósági
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engedélyező határozatot, vagy az annak megadására vonatkozó kérelem benyújtását
igazoló dokumentumokat (A jogerős építési engedélyt vagy az annak megadására
vonatkozó kérelem benyújtását igazoló dokumentumokat legkésőbb az első építési
költséget tartalmazó kifizetési igénylés benyújtásakor szükséges csatolni.), és
-

az olyan projektek esetén, amely keretében a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése szerinti tevékenységet terveznek végezni, a környezeti hatástanulmányt,
vagy annak hiányában előzetes vizsgálati dokumentációt, ha az készült,

d) a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést,
e) a projekt záró elszámolásának benyújtási határideje még nem járt le.
A kedvezményezett az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumok helyett választhatja az önerő
rendelkezésére állásáról szóló nyilatkozat benyújtását, amely letölthető a palyazat.gov.hu oldalról a
Pénzügyi tájékoztatók mellékletei közül.
Ha az előlegigénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított hét napon belül legfeljebb tizenöt napos
határidő kitűzésével, az adott igénylésben szereplő valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével,
hiánypótlásra kell felhívni a kedvezményezettet. Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor.
A hiánypótlásra rendelkezésre álló időtartam a jogszabályban előírt kifizetési határidőt felfüggeszti. Ha a
kedvezményezett a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, vagy az előírt határidőt elmulasztja, az
előlegigénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.
Megfelelően benyújtott előlegigénylési kérelem esetén az irányító hatóság a támogatást az előlegigénylés
beérkezésétől számított tizenöt napon belül kifizeti, a hiánypótlás és a további felfüggesztések idejét nem
beleértve.
Az előlegigénylési dokumentációt érintő ellenőrzés negatív elbírálása esetén, illetve sikertelen hiánypótlást
követően az előlegigénylés megfelelő indokolással elutasításra kerül. Ha az előlegigénylés sikertelen
hiánypótlás miatt lett elutasítva, a kedvezményezett ismételten benyújthat előlegigénylést az elutasításban
jelzett indokok figyelembevételével. A hiánypótlásra visszaküldött előlegigénylést a kedvezményezett
visszavonhatja, ha a hibák javítása a hiánypótlásra való felszólításban rögzített határidő leteltéig nem
lehetséges. Ha az előlegigénylés visszavonásra került, a kedvezményezett ismételten benyújthat
előlegigénylést a felhívásban meghatározott határidőn belül.
Jogosulatlanul igénybe vett előleg esetén a kedvezményezett a folyósított előleg összegét részben vagy
egészben – az előleg folyósításától felszámított Ptk. szerinti ügyleti kamattal együtt – köteles visszafizetni.
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2.1.1

Támogatási előleg

Támogatási előleg kizárólag a támogatási okiratban utófinanszírozásúként rögzített elszámolható költségre
jutó támogatásra igényelhető. Tartalékra előleg nem igényelhető.
A feltételesen visszatérítendő támogatást tartalmazó projektek esetében egyszeri elszámolóként is
kötelezett előleget igényelni.
A kötelező előleg mértéke a megítélt feltételesen visszatérítendő támogatás 100%-a, melyet a
támogatói okirat hatályba lépésétől számított, a felhívásban meghatározott határidőn belül a
kedvezményezettnek igényelnie szükséges. Amennyiben a kedvezményezett felhívásban rögzített
határidőn belül nem igényel előleget, az a támogatói okirattól való elállást vonja maga után.
Az előleg igénylésének határideje:


A GINOP-1.2.10-19-es projektek esetében: az előleg kedvezményezett általi igénylése a
támogatói döntés kézhezvételétől – támogatói okirat hatályba lépésétől - számított 30 napon belül
kötelező,



A GINOP-1.2.8-20-as projektek esetében: az előleg kedvezményezett általi igénylése a támogatói
döntés kézhezvételétől – támogatói okirat hatályba lépésétől - számított 90 napon belül kötelező.

A kedvezményezett köteles az előlegnek a projekt céljai és szabályai szerinti felhasználásáról gondoskodni.
A támogatási előleggel, illetve annak egy részével való elszámolására a kifizetési igénylésben van
lehetőség. Amennyiben a kedvezményezett az előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül nem nyújtott
be utófinanszírozású elszámolást tartalmazó kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a
támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a kedvezményezett köteles a korábban
kifizetett előleget visszafizetni. A kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezettek esetén a
12 hónapon belül benyújtandó kifizetési igénynek el kell érnie a kifizetett támogatási előleg 60%-át.
Rendeltetésszerű a felhasználás, ha a kedvezményezett által benyújtott kifizetési igénylés az ellenőrzési
szempontoknak megfelel, és a mérföldkőhöz kötődő kifizetési igénylés részeként benyújtott szakmai
beszámoló, és a benyújtott elszámoló bizonylatok egy része vagy egésze jóváhagyásra kerül. Az irányító
hatóság döntése alapján a benyújtott kifizetési igénylés elutasítása önmagában nem jelenti a támogatás
nem rendeltetésszerű felhasználását.
Ha a kedvezményezett a záró kifizetési igénylése előtt nem számolt el az előleg teljes összegével, azt
legkésőbb a záró kifizetési igénylésében kell megtennie. Az el nem számolt előleget a kedvezményezettől
vissza kell követelni.
A támogatási előlegigénylést érintő változtatások megvalósítási időszakban:
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A megvalósítás során módosulhat a projekt költségvetése költségátcsoportosítás útján, vagy amennyiben
költségcsökkentés válik szükségessé. Amennyiben az átcsoportosítást, szabálytalansági döntésből vagy
műszaki, szakmai tartalom csökkenésből eredő költségcsökkentést követően a ténylegesen kifizetett
támogatási előleg összege meghaladja a módosítást követően igényelhető támogatási előleg összegét, úgy
a kedvezményezettnek főszabály szerint visszafizetési kötelezettsége keletkezik a Ptk. szerinti ügyleti
kamattal együtt.
Az előleggel való elszámolást a kifizetési igénylés(ek) benyújtásával el kell kezdeni.

2.1.2

Szállítói előleg

Feltételesen visszatérítendő támogatás esetén szállítói előleg igénybevételére nincs lehetőség.

2.1.3

Kedvezményezett általi szállítói előlegigénylés

Feltételesen visszatérítendő támogatás esetén kedvezményezett általi szállítói előleg igénybevételére nincs
lehetőség.

2.1.4

Fordított ÁFA előleg

Feltételesen visszatérítendő támogatás esetén fordított ÁFA előleg igénylésére nincs lehetőség.

2.2

Időközi kifizetési igénylés (kizárólag az 1.2.8-as projektek esetében)

Előlegfizetés esetén az első utófinanszírozású időközi kifizetés igénylést legkésőbb az előleg folyósításától
számított 12 hónapon belül be kell nyújtani.
A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó feltételeket a felhívás az alábbiak szerint határozza meg:
A GINOP-1.2.8-20-as projektek esetében a felhívás az egyszeri és a többszöri elszámolás
lehetőségét is biztosítja. A megvalósítás során legfeljebb 2 kifizetési igénylés nyújtható be, az első
kifizetési igénylés az előleg kifizetését követő 12 hónapon belül, a záró kifizetési igénylés a projekt
fizikai befejezésekor. Időközi kifizetési igénylés benyújtására csak az előleg igénylést követően,
záró kifizetési igénylés benyújtására csak az előleg folyósítását követően van lehetőség.
A kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget,
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a) ha nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatási előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül. A
kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezettek esetén a 12 hónapon belül
benyújtandó kifizetési igénynek el kell érnie a kifizetett támogatási előleg 60%-át. Illetve,
b) ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen a helyszíni ellenőrzés
tapasztalatai – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

A feltételesen visszatérítendő projektek megvalósítása során egy mérföldkő tervezhető. A mérföldkövet a
projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges tervezni.
Mérföldkő elérése előtt is benyújtható kifizetési igénylés az alábbi esetben:
a) Többszöri elszámolást választók esetében az időközi kifizetési igénylés benyújtása a
mérföldkőben vállalt eredmények nem teljesülése esetén mérföldkő elérését megelőzően.
Ebben az esetben a szakmai beszámoló nem képezi a kifizetési igénylés részét, a Pénzügyi
Elszámolás Kitöltő Programban a „Mérföldkőhöz nem kötött” kerül kiválasztásra, és a szakmai
előrehaladás összefoglalása töltése lesz kötelező.
A mérföldkőben vállalt eredmények alátámasztását szolgáló dokumentumokat a beszámolóhoz kell
csatolni.
Hiánypótlás
Ha az utófinanszírozási módban benyújtott időközi kifizetési igénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől
számított 30 napon belül legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, az adott igénylésben szereplő
valamennyi hiány, illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra, illetve a hiba javítására kell felhívni a
kedvezményezettet.
Időközi kifizetési igénylésnél hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlással érintett
elszámoló bizonylatok elfogadása ezzel egyidejűleg felfüggesztésre kerül.
Ha a kedvezményezett által benyújtott időközi kifizetési igénylés vagy annak egy része ellentmondásos
információkat tartalmaz, az irányító hatóság az információk további részletezését, pontosítását, az
ellentmondások feloldását kérheti a kedvezményezettől legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével tisztázó
kérdés formájában.
A tisztázó kérdés megválaszolására rendelkezésre álló határidő a jogszabályban előírt kifizetési határidőt
felfüggeszti a tisztázó kérdéssel érintett elszámoló bizonylat tekintetében.
Ha a kedvezményezett a hiánypótlást vagy a tisztázó kérdésre adott választ hibásan vagy hiányosan nyújtja
be, illetve a hiány pótlására és a hiba javítására a kitűzött határidőn belül nem kerül sor, az időközi kifizetési
igénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.
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Az időközi kifizetési igénylést vagy egy részét el kell utasítani,
a) ha kedvezményezett valamely ellenőrzési szempontot nem teljesít és hiánypótlásra nincs
lehetőség,
b) hiány pótlására és a hiba javítására a kitűzött hiánypótlási határidőn belül nem kerül sor,
c) ha az ellenőrzések során az kerül megállapításra, hogy az elvégzett tevékenységek nem állnak
összhangban a támogatói okiratban foglaltakkal.
Ha az időközi kifizetési igénylést vagy annak egy részét el kell utasítani, az irányító hatóság utófinanszírozás esetén az időközi kifizetési igénylés beérkezésétől számított legfeljebb 45 napon belül,
tájékoztatja a kedvezményezettet az időközi kifizetési igénylés vagy annak adott része elutasításának
tényéről és annak okairól.
Az elutasított elszámoló bizonylatok támogatástartalmát a kedvezményezett egy következő kifizetési
igénylés összeállítása során újból igényelheti, ha a korábban nem teljesített hiánypótlási, illetve elutasítási
indok ezt lehetővé teszi.

Záró kifizetési igénylés

2.3

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határidejét a felhívás tartalmazza az alábbiak szerint:


A GINOP-1.2.10-19-es projektek esetében: a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2021.
július 30., melyek közül a korábbi az irányadó,



A GINOP-1.2.8-20-as projektek esetében: a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022.
március 31., melyek közül a korábbi az irányadó.

A GINOP-1.2.10-19-es projektek esetében csak záró kifizetési igénylés nyújtható.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során, legkésőbb a záró kifizetési igénylés alkalmával köteles
a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni,
a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel
kapcsolatos

követelményeket

a

www.palyazat.gov.hu

oldalról

letölthető

„Széchenyi2020

kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv tartalmazza. Az
útmutatóban és a Kézikönyvben foglaltak teljesítése a kedvezményezettek szerződéses kötelezettsége.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során, legkésőbb a záró kifizetési igénylés alkalmával köteles
benyújtani a projekt tényleges kezdését és tényleges befejezését meghatározó alátámasztó dokumentumot.
A záró kifizetési igénylés keretében a kedvezményezett köteles véglegesen elszámolni a projekttel
összefüggésben ténylegesen felmerült költségekkel, továbbá be kell számolnia a támogatói okiratban a
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projekt adatlapon vállaltak teljesítéséről, az utolsó jelentésben lefedett időszakban, valamint az egész
projekt megvalósulása során.
Záró kifizetési igénylést akkor is be kell nyújtani, ha a kedvezményezett korábbi kifizetési igénylések
keretében már a teljes megítélt támogatással elszámolt.
A záró kifizetési igénylés elfogadását követően a projekt keretében további számlák elszámolására nincs
lehetőség.
A záró kifizetési igénylés benyújtására az időközi kifizetési igénylésre vonatkozó rendelkezéseket
megfelelően alkalmazni kell.
Ha a kedvezményezett által benyújtott záró kifizetési igénylés hiányos vagy hibás, a beérkezéstől számított
30 napon belül legfeljebb 15 napos határidő kitűzésével, az adott igénylésben szereplő valamennyi hiány,
illetve hiba megjelölésével, hiánypótlásra, illetve a hiba javítására kell felhívni a kedvezményezettet.
Ha a záró kifizetési igénylés vagy annak egy része ellentmondásos információkat tartalmaz, az irányító
hatóság az információk további részletezését, pontosítását, az ellentmondások feloldását kérheti a
kedvezményezettől legfeljebb 3 napos határidő kitűzésével tisztázó kérdés formájában.
Záró kifizetési igénylés esetén az irányító hatóság több alkalommal is hiánypótlásra hívhatja fel a
kedvezményezettet és több alkalommal is feltehet részére tisztázó kérdést. Ezt az eljárást az irányító
hatóság első hiánypótlási felhívásának kedvezményezett általi kézhezvételét követő 60 napon belül le kell
zárni.
Ha a kedvezményezett a hiánypótlásra vagy a tisztázó kérdésre adott választ hibásan vagy hiányosan
nyújtja be, a záró kifizetési igénylést a rendelkezésre álló információk alapján kell elbírálni.
A záró kifizetési igénylésben a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a záró kifizetési igénylést követően
fel nem használt támogatásról lemond, mellyel egy időben visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

Eredményességi mérés

2.4

A feltételesen visszatérítendő támogatás a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre
meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem
térítendő támogatássá.
Eredményességi mérésre a felhívásban részletezett mérési szempontok alapján két alkalommal kerül sor:
-

a záró pénzügyi elszámolás elfogadását követően (1. mérési pont), valamint

-

a GINOP-1.2.8-as projektek esetében a Záró Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásának, a
GINOP-1.2.10-es projektek esetében pedig az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásának
időpontjáig (2. mérési pont).
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A GINOP-1.2.10-19-es projektek esetében:
Amennyiben a támogatást igénylő a projekt megvalósítás végén (záró elszámolás elfogadása) a feltételeket
nem teljesíti, abban az esetben a visszatérítendő támogatás 20%-a nem fordul át vissza nem térítendővé,
azonban ez nem zárja ki, hogy a fenntartási időszak 1. lezárt évét követően a fennmaradó 80% esetében
megtörténjen az átfordulás.

A GINOP-1.2.8-20-as projektek esetében:
A záró pénzügyi elszámolás elfogadását követően – a felhívásban részletezett szempontok szerint megállapításra kerül a 2. eredményességi mérés alapjául szolgáló feltételesen visszatérítendő támogatási
összeg. A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak teljes hónapjaira vonatkozó havi, az
adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatotti létszám(ok) átlaga alapján kerül ellenőrzésre.
(Amennyiben a projekt 1 teljes hónapon belül valósul meg, a kötelező vállalás teljesítésével kapcsolatban
a megvalósítással érintett hónap kerül figyelembevételre. Abban az esetben, ha a projekt
megvalósulásához 2 törthónap szükséges, az a hónap kerül figyelembevételre, amelyben több nap volt
megvalósítással érintett.)
A 2. eredményességi mérésre az 1. Projekt Fenntartási Jelentés – GINOP-1.2.8-as projektek esetében
Záró Projekt Fenntartási Jelentés - benyújtását követően kerül sor, melynek eredményeként kerül
megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege.
A megállapított visszatérítendő támogatás visszafizetésére vonatkozó részletszabályok az alábbiak:


A GINOP-1.2.10-19-es

projektek esetében:

Kedvezményezett a megállapításra került

visszatérítendő támogatást az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyását követő 180. napig
köteles egy összegben visszafizetni;


A

GINOP-1.2.8-20-as

projektek

esetében:

Kedvezményezett

a

megállapításra

került

visszatérítendő támogatást legkésőbb az erről szóló tájékoztatás kedvezményezett általi
kézhezvételét követő 180. napig köteles egy összegben visszafizetni. A megállapításra kerülő
visszafizetési kötelezettség teljes körű teljesítését követően kerülhet csak sor a Záró Projekt
Fenntartási Jelentés jóváhagyására.
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3. Szakmai előrehaladás
3.1

Záró szakmai beszámoló

A mérföldkő elérését követően a támogatói okiratban meghatározott határidőig záró kifizetési igénylést és
záró szakmai beszámolót kell benyújtani. A szakmai beszámoló adatait az Elektronikus Pályázó Tájékoztató
és Kommunikációs Rendszeren keresztül lehet feltölteni.
A záró kifizetési igényléssel együttesen benyújtott szakmai beszámoló a kifizetési igényléssel együtt kerül
feldolgozásra. Hiánypótlása szintén a kifizetési igényléssel együtt - a kifizetési igénylés hiánypótlására és
tisztázására meghatározott szabályok szerint - történik. Az irányító hatóság a beszámoló benyújtásának
elmulasztása esetén felfüggeszti, elutasítása esetén felfüggesztheti a projekt szakmai jóváhagyását.
A szakmai beszámolóban a kedvezményezett köteles beszámolni a támogatott projekt eredményességéről
és hatékonyságáról, a mérföldkőhöz tervezett eredményt mérő tulajdonságok alapján, így különösen a
célokhoz mért előrehaladásról, ideértve a számszerűsített célok mutatóit, továbbá – megfelelő indokolással
és a célok aktualizálásával – a céloktól való jelentős eltérésekről.
A mérföldkő elérésekor szakmai beszámoló csak kifizetési igényléssel együtt nyújtható be. A kifizetési
igénylés elszámoló bizonylat nélkül is beküldhető.

3.2

Szakmai előrehaladás összefoglalója

A mérföldkőben vállalt eredmények nem teljesülése esetén - amennyiben erre a felhívás lehetőséget
biztosít - a mérföldkő elérését megelőzően benyújtott kifizetési igénylés benyújtásával egyidejűleg a
kedvezményezettnek szükséges összefoglalnia a támogatott projekt mérföldkőhöz nem kötött kifizetési
igénylés által lefedett időszakban történt célokhoz mért előrehaladást.
A szakmai előrehaladás összefoglalóban röviden (maximum 5 mondatban) szükséges bemutatni a projekt
megvalósítását, mely a Támogatási Kérelem adatlap Projekt részletes bemutatása adatlapban szereplő
szövegezéstől eltérő kell, hogy legyen.

3.3

Projekt azonosító adatok

Kedvezményezettnek a szakmai beszámoló benyújtásakor szükséges nyilatkoznia az adott gazdálkodási
év utolsó napjáról, valamint a gazdálkodási adatainak rendelkezésre állásáról.
Az egyes felhívások tartalma alapján a jelentéstételi kötelezettségek ütemezését projektév vagy speciális
projektév szerint kell meghatározni (Ld. még: GINOP ERFA 1-4.es 7. prioritás Fenntartási Monitoring
Tájékoztató).
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Ez alapján a Kedvezményezettnek a felhívás tartalmával összhangban a jelentéstételi kötelezettsége
speciális projektév szerint kerül meghatározásra, ha az indikátoradat rendelkezésre állása speciális
projektévhez (üzleti év) igazodik, és az adatok csak az így meghatározott időszak (üzleti év) elteltével állnak
rendelkezésre.
A rendelet 284.1. pontja szerint a projektév szerinti jelentéstétel esetén a jelentések tárgyidőszaka a
projektmegvalósítás befejezésének dátumát követő naptól kezdődik, amely egybe esik a fenntartási
kötelezettség kezdő napjával. A jelentés tárgyidőszakának záró dátuma a kezdőnaptól számított projektév
(tizenkét hónap) utolsó napja.

3.3.1

Gazdálkodási év utolsó napja

Azon időszak utolsó napját szükséges feltüntetni, melyről a kedvezményezettnek éves beszámolót
szükséges készítenie.

3.3.2

Adat rendelkezésre állása gazdálkodási évről

Amennyiben projektév szerint kerül meghatározásra a jelentéstételi kötelezettség, az adat rendelkezésre
állásának dátuma a projekt fizikai befejezésével egyező.
Amennyiben speciális projektév szerint kerül meghatározásra a jelentéstételi kötelezettség, az adat
rendelkezésre állásának dátuma a záró beszámoló benyújtását megelőző gazdálkodási év utolsó napja.

Kötelező vállalások a megvalósítási időszakban

3.4

A kedvezményezettnek az egyes felhívásoknak megfelelően tett kötelező vállalásainak teljesítése a projekt
megvalósítási időszakában ellenőrzésre kerül.

Tájékoztatás és nyilvánosság

3.5

Kedvezményezetteknek EPTK felületen a projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó
kötelezettségek teljesítésének eredményeit szükséges rögzítenie, melynek alapjául a „KTK 2020”
dokumentumban foglaltak szolgálnak.
A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításához az adatrögzítésen túl dokumentumcsatolási
kötelezettség is társul. A funkció teljes körű kitöltése a Záró Beszámolónál kötelező.
A kitöltés során elvárt minimális adattartalom a következő:


A „célérték”, valamint az „aktuális érték” mező legalább „1”, az előző érték mező pedig „0” értékkel
kerüljön rögzítésre.



A „tervezett határidő” igazodjon a Támogatói Okirat szerinti tervezett fizikai befejezéshez.
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A „valós határidő” a tényleges fizikai befejezés dátumához igazodik.

Elszámolás gyakorisága

3.6

Kedvezményezettnek legkésőbb az előleg kifizetési igénylés benyújtásáig nyilatkoznia kell projektje
elszámolásának gyakoriságáról. Egyszeri elszámolás esetén a kedvezményezett a projekt pénzügyi
elszámolását a projekt fizikai befejezését követően, egy alkalommal tudja kezdeményezni. Többszöri
elszámolás esetén a projekt megvalósítása során a projekt végén benyújtandó záró kifizetési igénylés
mellett legalább egy alkalommal időközi kifizetési igénylést szükséges benyújtania. A feltételesen
visszatérítendő támogatást tartalmazó projektek esetében egyszeri elszámolóként is kötelezett előleget
igényelni.
A kedvezményezett egy mérföldkő megjelölése esetén is választhatja az egyszeri vagy többszöri
elszámolás lehetőségét. (a mérföldkő elérésekor mindenképpen be kell nyújtani kifizetési igénylést, de a
mérföldkő elérése előtt is van lehetősége kifizetési igénylés benyújtására).
Az elszámolás gyakoriságára vonatkozó feltételeket a felhívás az alábbiak szerint határozza meg:


A GINOP-1.2.10-19-es projektek esetében kizárólag egyszeri elszámolásra van lehetőség.



A GINOP-1.2.8-20-as projektek esetében egyszeri és a többszöri elszámolás lehetősége is
biztosított.

Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változásbejelentéssel kezdeményezhető, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel
módosítani. A támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés jóváhagyása. Ha az áttérés a
támogatói okirat egyéb paramétereinek módosításával együtt jár, úgy a támogatói okiratot módosítani kell.
A változások, illetve a támogatói okirat módosításának hatálybalépéséig a kifizetést fel kell függeszteni.
Ha többszöri elszámoló kizárólag záró kifizetési igénylést nyújt be, nem minősül egyszeri elszámolónak.
Ebben az esetben támogatói okiratot nem kell módosítani.
Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.

4. Első kifizetéshez kapcsolódó nyilatkozatok, dokumentumok
Amennyiben korábban nem került benyújtásra, legkésőbb az első kifizetés igényléshez szükséges
benyújtani az alábbi dokumentumokat:
a) biztosítékot; (a rendelet 67. § (3) bekezdése szerint – tekintettel a feltételesen visszatérítendő
támogatási forma alkalmazására – nem áll fenn biztosítéknyújtási kötelezettség)
b) önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumot vagy nyilatkozatot;
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c) halasztott önerő nyilatkozatot (elektronikus nyilatkozat EPTK felületen) – a projektek keretében
100% előleg kerül kifizetésre, a halasztott önerő alkalmazására nincs lehetőség;
d) környezeti hatástanulmányt.

4.1

Önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentum

A kedvezményezettnek 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 (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a
projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös
vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem
közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
Az önerő igazolása az Általános Útmutató 8. fejezet 5. pontjában részletezett módokon és feltételekkel
történhet.
A kedvezményezett az önerő rendelkezésre állásáról – választása szerint – az Általános
Útmutatóban felsorolt dokumentumok benyújtása nélkül nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a
projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását. A kapcsolódó
nyilatkozat letölthető a palyazat.gov.hu oldalról a Pénzügyi tájékoztatók mellékletei közül.

4.2

Környezeti hatástanulmány

Az olyan projektek

esetén,

amely keretében

a környezeti

hatásvizsgálati és

az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
szerinti tevékenységet terveznek végezni, szükséges benyújtani a környezeti hatástanulmányt, vagy annak
hiányában előzetes vizsgálati dokumentációt.

5. A kifizetési igénylések benyújtása
5.1

A kifizetési igényléshez benyújtandó dokumentumok köre (dokumentummátrix)

Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy a projekt keretében elszámolni kívánt költségek alátámasztásául
milyen dokumentumok benyújtása szükséges. A benyújtással kapcsolatos további előírásokat a következő
pont tartalmazza.
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Elszámolható költségek –
Támogatható tevékenységek
alátámasztó dokumentumainak
megnevezése
1.

Beruházás

1.1.

Építés

Benyújtás
gyakorisága

Számla, vagy azzal egyenértékű
bizonylat

Záradékolási
kötelezettség

X

Kifizetés bizonylata

Kivitelezői szerződés fizetési
ütemezéssel

Egyszer, a költség első
elszámolásakor, illetve
változás esetén

Jogerős építési engedély

Az építési költség első
elszámolásakor

Jogerős használatbavételi engedély

Egyszer, legkésőbb
projekt megvalósítás
befejezéséig illetve
változás esetén

Építési műszaki ellenőr igazolása a
teljesítésről, ha az építőipari kivitelezési
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 16. §-ában foglalt
feltételeket teljesíti az építési
tevékenység, vagy a vállalkozó
nyilatkozata a teljesítésről, ha az
építőipari kivitelezési tevékenységről
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
16. §-a nem vonatkozik az adott építési
tevékenységre

A költség
felmerülésekor

E-építési napló azon bejegyzést
tartalmazó oldala, melyen szerepel a
Az elszámolásnak
munkaterület átadás-átvételének pontos megfelelő, adott építési
dátuma – engedélyköteles építési
helyszín
beruházás, felújítás esetében kötelező
vonatkozásában
jelleggel, egyéb esetben, ha készül vagy egyszer, a költség első
nem engedélyköteles építési beruházás
elszámolásakor
esetén, E-építési napló hiányában a
kivitelező nyilatkozata a kezdésről
Az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól
szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
14. §-a, az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz
kapcsolódó tervezői és mérnöki
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szolgáltatások közbeszerzésének
részletes szabályairól szóló 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, illetve
az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 39/A. § (6) bekezdése szerinti
kifizetés esetében benyújtandó
dokumentumok
Nyilatkozat alvállalkozói teljesítés
mértékéről
Nyilatkozat alvállalkozókat megillető
ellenszolgáltatás teljesítéséről

1.2.

Eszközbeszerzés

1.2.1.

Tárgyiasult eszköz beszerzése

Számla, vagy azzal egyenértékű
bizonylat

X

Kifizetés bizonylata

1.2.2.

Szerződés/írásos
megrendelő/nyilatkozat arról, hogy
írásbeli szerződés, megrendelő nem
készült (csak bruttó 100 000 alatti
beszerzések esetén)

Egyszer, a költség első
elszámolásakor, illetve
változás esetén

Szállítólevél vagy átadás-átvételi
jegyzőkönyv vagy tárolási nyilatkozat

Amennyiben az
üzembe helyezési
okmány benyújtásra
került, akkor nem
szükséges benyújtani

Üzembe helyezési okmányok

Legkésőbb a záró
kifizetési igényléskor

Fotódokumentáció, ha az eszköz
rendelkezik egyértelműen
meghatározható egyedi azonosítóval (pl.
gyári szám)

Amennyiben releváns,
a költség
felmerülésekor

Immateriális javak beszerzése

Számla, vagy azzal egyenértékű
bizonylat

X
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Kifizetés bizonylata
Szerződés/írásos
megrendelő/nyilatkozat arról, hogy
írásbeli szerződés, megrendelő nem
készült (csak bruttó 100 000 alatti
beszerzések esetén)

Egyszer, a költség első
elszámolásakor, illetve
változás esetén

Tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv
A szoftver egyértelmű beazonosítására
alkalmas fotódokumentáció, amennyiben
a beszerzett szoftver általános
kereskedelmi forgalomban beszerezhető
(különösen gyári számról, azonosítóról
készített fénykép) vagy licence igazolás
1.2.3.

A költség
felmerülésekor

Lízing

Számla (ha releváns: fizetési értesítő,
ÁFA-bekérő)

X

Kifizetés bizonylata

Lízingszerződés (lízingdíjak
ütemezésével)

2.

Egyszer, a költség első
elszámolásakor, illetve
változás esetén

Projekt megvalósításhoz közvetlenül
kapcsolódó szolgáltatás
Számla, vagy azzal egyenértékű
bizonylat

X

Kifizetés bizonylata
Szerződés/írásos
megrendelő/nyilatkozat arról, hogy
írásbeli szerződés, megrendelő nem
készült (csak bruttó 100 000 alatti
beszerzések esetén)

Egyszer, a költség első
elszámolásakor, illetve
változás esetén

Teljesítésigazolás az elvégzett
szolgáltatásról/ minta a tárgyiasult
szolgáltatásról

A költség
felmerülésekor
Bérleti díjak esetén
nem releváns
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a)

Teljesítésigazolás képzés esetén
Részvételt igazoló dokumentum
(különösen látogatási igazolás) vagy
jelenléti ívek
A képző intézmény által kiállított, illetve a
képzés sikeres elvégzését igazoló
dokumentumok (különösen
vizsgadokumentáció, oklevél,
bizonyítvány)
Részvétel igazolása elektronikus
adathordozón dokumentáltan (különösen
fotó, hangfelvétel, videó)
Távoktatás, online képzés esetén a
képzés elvégzéséről a képző intézmény
által elektronikusan kiállított, aláírt
tanúsítvány, ennek hiányában a
képzésre történt regisztrációkról egy
nyomtatott, aláírással hitelesített
dokumentum
A „Vállalat fejlődéséhez, illetve a
munkavállalók magasabb szintű
munkavégzését elősegítő képzésekhez
kapcsolódó nyilatkozat”

b)

A költség
felmerülésekor

Teljesítésigazolás szakértői díjak esetén

A szakértői tevékenység tárgyiasult
eredménye

3.

Projekt megvalósításhoz kapcsolódó
egyéb tevékenységek, szolgáltatások

3.1.

Általános (rezsi) költségek

Számla, vagy azzal egyenértékű
bizonylat

Kifizetés bizonylata

4.

Szakmai beszámolót alátámasztó
dokumentumok
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Kötelező nyilvánosság biztosításának
igazoló dokumentumai

Szakmai beszámoló
benyújtásakor

Felhívásban előírt kötelező vállalások
alátámasztását igazoló dokumentumok

Szakmai beszámoló
benyújtásakor

Záradékolás
Az eredeti számlákon (ha releváns: fizetési értesítőn) fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát, valamint
az „elszámoló bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került” záradékolással szükséges
ellátni.
Elektronikus számla esetén a záradékolást a szállító is elvégezheti. Ha a kedvezményezett elektronikus
számlát kíván elszámolni, záradékolási kötelezettségének a következő módok valamelyike szerint tehet
eleget:


a kedvezményezett nem záradékolja a számlát, ehelyett az e-aláírást megelőzően a szállító
írja rá a számlára annak a projektnek az azonosító számát, amelyhez a számla benyújtásra
kerül,



ha a szállító nem záradékol, és a kedvezményezett rendelkezik e-aláírással, akkor a
kedvezményezett elektronikusan rávezeti a számlára a záradékolást, majd aláírásával
hitelesíti a számlát és a záradékolást is egyben,



amennyiben a Kedvezményezett nem rendelkezik e-aláírással és elektronikus számla kerül
benyújtásra a kifizetési igénylésben, a beküldés tényével egyidejűleg a záradékolásra
vonatkozó előírást további külön intézkedés nélkül a kifizetési igénylésen tett
nyilatkozatával teljesíti.

5.2

A benyújtandó dokumentumokkal szemben támasztott követelmények

A rendelet tartalmazza, mely benyújtandó dokumentumokat szükséges cégszerű aláírással ellátni.
Cégszerű aláíráson értendő az arra jogosult aláírása, és amennyiben jogszabály vagy az aláírási
címpéldány szerint szükséges, a cégbélyegző. A cégszerű aláírásra jogosultak köre a helyszíni ellenőrzés
során ellenőrizhető, és az aláírásra való jogosultságot alátámasztó dokumentációnak a helyszínen
rendelkezésre kell állnia.
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5.2.1

Számla alapú kifizetések

5.2.1.1 Számla
5.2.1.1.1 Számlával kapcsolatos általános szabályok

A kedvezményezett nevére és címére kiállított eredeti költségszámlákat vagy a gazdasági eseményt
hitelesen igazoló egyéb bizonylatok (továbbiakban: számlák), eredeti példányát elektronikus
formában (papír alapú dokumentumok esetén szkennelve) csatolni szükséges az Elektronikus
Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs felületen, ahol:


az előleg számlák kivételével az eredeti számlákon a támogatói okirat kedvezményezettjének „a
teljesítést igazolom” vagy az „átvettem” felirat alatt cégszerű aláírással (aláírás és amennyiben
jogszabály vagy az aláírási címpéldány szerint szükséges cégbélyegző) kell igazolnia a teljesítést,
azaz a vásárolt termék átvételét, használatbavételét, ez nem kötelező, amennyiben a
kedvezményezett egyéb dokumentummal (pl. teljesítés igazolás, szállítólevél, üzembe helyezési
jegyzőkönyv) igazolja a teljesítést,



készpénzes számla esetén a számlán szerepelnie kell a „fizetve” feliratnak,
idegen nyelvű számla esetében – a fentieken túlmenően – magyar nyelvű fordítás benyújtását
kérheti az irányító hatóság (a számlán elegendő a főbb megnevezések, többek között az
értékesített termék megnevezésének lefordítása, ill. a dátumokhoz kapcsolódó megnevezés
fordítása), a fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített, vagy
fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás,



rész / végszámlához kapcsolódó proforma / díjbekérőt / előlegszámlát / előlegbekérőt / foglalót /
helyesbítő vagy sztornó számlát, stb. (továbbiakban: számlák), szintén mellékelni szükséges. A
kötelező záradékolást az előleg-, rész-, és végszámlák esetében szükséges elvégezni,



pénzügyi lízing keretében történt beszerzésről kiállított számlát, a lízingbeadó által kiállított fizetési
értesítőket, ÁFA bekérőt (továbbiakban: számlák),



a projekt tárgyát képező projektelemre a fizetett előleg elszámolható, ha:
-

az előlegszámla pénzügyi kiegyenlítése megtörtént,

-

a benyújtott (rész/vég) számlában az előleg részben vagy egészben elszámolásra került (a
rész/végszámlában történő elszámolás mértékéig),

-

a kapcsolódó rész/végszámla fizikai teljesítés igazolása megtörtént.

Amennyiben kedvezményezett nem rendelkezik eredeti számlával, az alábbi dokumentumok eredeti
példányának elektronikus formában történő csatolása szükséges:
a. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy miért nincs eredeti számla,
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b. a másolati számla a kedvezményezett és a szállító hitelesítésével, a kötelező
megjegyzésekkel, záradékolással ellátva, (természetesen a kötelező megjegyzések
szerepeljenek a másolatokon cégszerű aláírással egyidejűleg.)
c.

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a számla más pályázatra támogatás céljából nem került
benyújtásra.

5.2.1.1.2 Devizás számlák átváltásának szabálya
A forinttól eltérő pénznemben kiállított elszámoló bizonylat esetén az elszámoló bizonylat végösszegét és
az arra jutó támogatás összegét a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, a Magyar
Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos árfolyamon kell forintra átszámítani.
Az MNB által nem jegyzett pénznemben kiállított elszámoló bizonylat esetén a kapcsolódó támogatási
összeget a számlán megjelölt fizikai teljesítés időpontjában érvényes, az Európai Központi Bank által
közzétett középárfolyamon kell euróra átváltani. A monitoring és információs rendszer biztosítja ezen
összegek forintra történő átszámítását a fizikai teljesítés időpontjában érvényes az MNB által közzétett
hivatalos árfolyamon.
Ha az elszámoló bizonylat nem tartalmazza a fizikai teljesítés dátumát, vagy folyamatos teljesítésű
tevékenységről szól, úgy a számlán szereplő összeget az elszámoló bizonylat keltezésének napján
érvényes, az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell átszámítani forintra. Ha utófinanszírozási
módban a kedvezményezett előleget fizetett, az előleg támogatástartalma a kapcsolódó rész- vagy
végszámlán szereplő fizikai teljesítés napján érvényes, a MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon
kerül forintra átszámításra. Amennyiben az előleghez kapcsolódó rész-, végszámlán nem szerepel teljesítés
dátum, akkor az előlegszámla teljesítése a hozzá kapcsolódó rész-, végszámla keltének napja lesz.

5.2.1.2 Kifizetési bizonylat
Az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat elektronikus formában (papír alapú
dokumentumok esetén szkennelve) csatolni szükséges az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és
Kommunikációs Rendszerben, ahol:


Átutalás esetén (beleértve a netbankos utalást illetve a bankkártyával történő fizetést) a tranzakciót
igazoló dokumentum(ok)nak tartalmaznia kell/meg kell felelnie legalább az alább felsorolt
kritériumoknak:


bankszámlaszám, amelyről a terhelés történt (kivéve a szállító bankjába történő befizetés),



bankszámlaszám, ahova jóváírásra került az átutalt összeg,



terhelt összeg,



terhelés napja,
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a kiegyenlített bizonylat számára való hivatkozás az utalás közleményében (kivéve
bankkártyával történő fizetés),



egyértelműen megállapítható, hogy az átutalás megtörtént.

Amennyiben a közleményben nem szerepel a számla sorszáma, akkor az irányító hatóság
kedvezményezetti nyilatkozat benyújtását kérheti, mely szerint az adott sorszámú kivonaton, mely
sorszámú számla kifizetése történt meg, vagy nyilatkozat helyett elfogadható, ha az EPTK-n a
számla megjegyzés rovatában kerül feltüntetésre.
Amennyiben több számlát egyenlít ki egyszerre (nem minden számla szerepel az kifizetési
igénylésben), és az kifizetési igénylésben szereplő számla sorszáma szerepel a közleményben,
valamint az átutalt összeg nagyobb, mint a számla összege, akkor nem szükséges nyilatkozatot
benyújtani a kifizetésről.
Amennyiben a kedvezményezett a szállító bankjában fizeti be a szállító számlájára a számla
összegét, az erről készült banki bizonylat (melyen szerepelnie kell a kedvezményezett cég nevének,
szállító nevének, számlaszámának, az összegnek és a projekt azonosítónak vagy számla számnak)
és kiadási pénztárbizonylat benyújtására van szükség.


A számlák készpénzes kiegyenlítése bruttó 500.000 Ft-ig fogadható el. Amennyiben egy
számlából több mint 500.000 Ft készpénzben került kiegyenlítésre, akkor a számla teljes
összege elutasításra kerül.



Amennyiben a számla kiegyenlítése készpénzben történt (500.000 Forint összérték alatt), de a
számlán fizetés módjaként átutalás szerepel, akkor a megfelelő aláírásokkal ellátott kiadási
pénztárbizonylat, vagy a naplófőkönyv benyújtása szükséges.



Amennyiben a számla kiegyenlítése készpénzben történt (500.000 Forint összérték alatt), és a
számlán fizetés módjaként készpénz szerepel, akkor a kifizetést igazoló bizonylatot nem kell
benyújtani.



Nem támogathatóak azon számlák, melyek kiegyenlítése nem pénzmozgással, hanem áruk és /
vagy szolgáltatások kölcsönös beszámításával történt. A kompenzálással történő kiegyenlítés nem
elfogadott a számlák pénzügyi teljesítésének igazolására, váltóval, faktorálással történő fizetés és
a tartozásátvállalás nem támogatható, kivéve, ha a kedvezményezett a számla teljes összegét
kiegyenlítette (pénzmozgással) és a szállító a számlát kifizetettnek tekinti.



A kedvezményezett és szállítói közötti engedményezés esetén a kifizetést igazoló bizonylaton túl
szükséges még benyújtani a háromoldalú engedményezési szerződést/megállapodást és a szállító
nyilatkozatát arról, hogy a számlát kifizetettnek tekinti.



A netting (és más hasonló) elszámolás abban az esetben fogadható el, ha a kedvezményezett a
kifizetési igénylés során benyújtja azokat a dokumentumokat, ami alapján egyértelműen
megállapítható, hogy a számla pénzügyi teljesítése megtörtént, az a kedvezményezett
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könyvelésében is kivezetésre került, és csatolja a szállító nyilatkozatát a számla ellenértékének
teljesítéséről.

5.2.1.3 Megrendelők, szerződések
A dokumentum eredeti példányát elektronikus formában (papír alapú dokumentumok esetén szkennelve)
csatolni szükséges.
Szóbeli megállapodás alapján költségelszámolásra legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó
összegű megrendelések esetén kerülhet sor, amennyiben a felhívás nem zárja ki. A támogatás a bruttó
100.000 Ft-ot meghaladó értékű beszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló
szerződésekre akkor folyósítható, ha beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló
megrendelőt vagy szerződést írásban kötötték.
A kedvezményezett megrendelővel, szerződéssel kapcsolatos cégszerű nyilatkozatai:


Amennyiben történt előlegfizetés, akkor az ezt tartalmazó fizetési ütemezés, előlegbekérő
hiányában a szóbeli megállapodásról szóló kedvezményezetti nyilatkozat benyújtása szükséges.



Amennyiben bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű beszerzés, vagy szolgáltatás esetén
írásbeli megrendelés és/vagy szerződés nem készült, úgy a kedvezményezett cégszerű aláírásával
(aláírás

és

cégbélyegző)

ellátott

„nyilatkozat

írásbeli

megrendelő/szerződés

hiányáról”

nyomtatványt szükséges benyújtani.
Valamennyi, a projekt kapcsán született szállítói szerződést - valamint közbeszerzés esetén a
megrendeléseket is - az EPTK felületen szükséges rögzíteni és beküldeni a Szerződés / 4. Szállítói
szerződés adatainak rögzítése menüpont alatt, majd az elszámoló bizonylathoz a Szállítói szerződések
funkcióban kiválasztani a bizonylathoz tartozó szállítói szerződést/megrendelést. Összesítők alkalmazása
esetén nem szükséges a szállítói szerződés/megrendelés rögzítése és bizonylathoz való csatolása, kivéve
a közbeszerzéssel érintett költségek összesítőn történő elszámolása esetén. Amennyiben valamely
összesítő tételhez nem kerül csatolásra szállítói szerződés/megrendelés, az kedvezményezetti
nyilatkozatnak tekintendő arra vonatkozóan, hogy az adott költségtétel nem közbeszerzés köteles.
Közbeszerzéssel érintett keretszerződéses megállapodás esetén az adott beszerzéshez kapcsolódó
megrendelést szükséges rögzíteni.
Idegen nyelvű megrendelés vagy szerződés esetében az irányító hatóság – a fentieken túlmenően –
magyar nyelvű fordítás csatolását kérheti (a dokumentumon elegendő a főbb megnevezések, többek között
az értékesített termék megnevezésének lefordítása, ill. a dátumokhoz kapcsolódó megnevezések
fordítása), a fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával hitelesített, vagy
fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.
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5.2.1.4 További benyújtandó dokumentumok tevékenységtípusonként

Infrastrukturális és ingatlan beruházás:


A jogerős építési engedélyt legkésőbb az építési költség első elszámolásakor szükséges
benyújtani, kivéve ha már korábban benyújtásra került.



Legkésőbb a záró kifizetési igényléshez az engedélyköteles építési tevékenységet tartalmazó
projektek esetén a jogerős használatbavételi engedélyt.





Teljesítésigazolás benyújtása szükséges, melynek tartalmaznia kell legalább:
-

az elvégzett munka megnevezését,

-

a munka nettó értékét,

-

a megvalósítás helyét,

-

mindkét fél cégszerű aláírását.

Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.
§-ában foglalt feltételeket teljesíti az építési tevékenység, úgy az Építési műszaki ellenőr - fenti
adatokat is tartalmazó - igazolása szükséges a teljesítésről.



E-építési napló azon bejegyzést tartalmazó oldala, melyen szerepel a munkaterület átadásátvételének pontos dátuma – engedélyköteles építési beruházás, felújítás esetében kötelező
jelleggel, egyéb esetben, ha készül. Nem engedélyköteles építési beruházás esetén, E-építési
napló hiányában a kivitelező nyilatkozata a kezdésről.

Eszközbeszerzés
Szállítólevél/átadás-átvételi jegyzőkönyv/üzembe helyezési okmányok/tárolási nyilatkozat. Legkésőbb a
záró kifizetési igényléssel szükséges benyújtani a beszerzett eszközök üzembe helyezési jegyzőkönyvét.
A dokumentumnak tartalmaznia kell az, üzembe helyezés dátumát, üzembe helyezés helyét, üzembe
helyezett eszköz megnevezését, üzembe helyező aláírását. Amennyiben időközi kifizetési igényléssel
benyújtásra kerül az üzembe helyezési dokumentum, szállítólevél, átadás-átvételi jegyzőkönyv benyújtása
nem szükséges.
Tárolási nyilatkozat esetén szükséges benyújtani egy kétoldalú nyilatkozatot, miszerint megtörtént az adott
eszköz kedvezményezett általi átvétele.

Szabadalmak és egyéb immateriális javak
Tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv, melyen a szállító és a kedvezményezett az átadás-átvétel napját
cégszerű aláírásával igazolja.
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Szolgáltatás


Ha a számlán egyértelműen beazonosítható, hogy a pályázatban szereplő szolgáltatás valósult
meg, úgy elegendő a kedvezményezettnek a számlán igazolnia a teljesítést a „teljesítést igazolom”
szöveg rávezetésével, valamint cégszerű aláírásával; ha a számla alapján nem egyértelműen
beazonosítható, hogy a pályázatban szereplő tevékenység valósult meg, az elvégzett
szolgáltatásról külön teljesítésigazolást kell készítenie a kedvezményezettnek.





A teljesítésigazolásnak tartalmaznia kell legalább:
-

az elvégzett munka megnevezését,

-

a teljesítésigazolás által lefedett időszakot,

-

a munka nettó értékét,

-

a kedvezményezett cégszerű aláírását.

A teljesítésigazolás mellett benyújtandó speciális alátámasztó dokumentumok:
a) Szakértői díjak esetén: a szakértői tevékenység tárgyiasult eredménye
b) Képzés esetén: a „Vállalat fejlődéséhez, illetve a munkavállalók magasabb szintű
munkavégzését elősegítő képzésekhez” kapcsolódó nyilatkozat (A nyilatkozat letölthető a
palyazat.gov.hu oldalról a Pénzügyi tájékoztatók mellékletei közül.)

5.2.1.5 Zárt végű pénzügyi lízing
Felhívjuk figyelmüket, hogy csak a fizetési ütemezés szerint, a projekt zárás időpontjáig kifizetett
kamat nélküli tőkerészre jutó támogatás igényelhető.
A zártvégű pénzügyi lízing esetén, ha a legrövidebb lízingelési időszak egyenlő az eszköz hasznos
élettartamával, a támogatás alapjául szolgáló elszámolható költség nem haladhatja meg az eszköz piaci
értékét.
A lízingszerződéssel összefüggő egyéb költségek (pl. kamat, árfolyam-különbözet) nem elszámolhatók. Az
elszámolás alapját kizárólag a projekt megvalósítás során ténylegesen kifizetett lízing költségek jelentik,
tehát a megvalósítási időszakon túlnyúlóan felmerülő lízingdíjak nem elszámolhatók.
A lízing futamidő azzal a feltétellel áthúzódhat a projekt-fenntartási időszakra, ha a lízingdíj támogatásból
finanszírozott hányada a projektmegvalósítás időszakában teljes egészében (mintegy előtörlesztésként)
kifizetésre kerül, a tulajdonjog átszállása a lízingbe vevőre pedig a fenntartási időszak során megtörténik.
A lízingszerződés lejáratakor szükséges benyújtani a lízingbeadó jognyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
a kedvezményezettel szemben semmilyen követelése nem áll fenn, és a lízing tárgya visszavonhatatlanul
a kedvezményezett tulajdonába került. A jognyilatkozatnak tartalmaznia kell a kedvezményezett tulajdonjog
megszerzésének napját. A tulajdonjog megszerzésének elmaradása a kifizetett támogatás
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visszavonását vonja maga után. Amennyiben a lízing futamidő áthúzódik a fenntartási időszakra, akkor
a jognyilatkozatot elegendő a fenntartási időszak alatt benyújtani.
Visszlízing elszámolására nincs lehetőség!

5.2.2

Költségösszesítők alkalmazása

A GINOP-1.2.10-19-es projektek esetében nincs lehetőség összesítők alkalmazására.
A GINOP-1.2.8-20-as projekteknél a felhívás alapján az alábbi összesítők használata szükséges a
projektmegvalósítás során:
-

Kis támogatás tartalmú számlák összesítője;

-

Általános (rezsi) költségösszesítő;

-

Anyagköltség összesítő.

A közbeszerzéssel érintett költségeket összesítőn nem lehet elszámolni, kivéve, ha a költségekhez tartozó
vállalkozási szerződés a monitoring és információs rendszerben rögzítésre és a költséggel összerendelésre
került. Amennyiben valamely összesítő tételhez nem kerül csatolásra szállítói szerződés, az
kedvezményezetti nyilatkozatnak tekintendő arra vonatkozóan, hogy az adott költségtétel nem
közbeszerzés köteles.
Az egyes költség fajtákra vonatkozó összesítőket az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs
Rendszerben meghatározott formában kell benyújtani.
Az összesítő táblák adatait a kedvezményezettnek a számviteli nyilvántartásában megtalálható, számviteli
és adótörvényeknek megfelelő alátámasztó dokumentáció alapján kell összeállítania.
Az összesítő benyújtásával a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az összesítőben szereplő
költségtípusok a jelzett időpontban kifizetésre kerültek és az összesítőben szereplő költségek a projekt
érdekében merültek fel, más támogatás terhére nem kerültek és a jövőben sem kerülnek elszámolásra. Az
összesítő adatainak kitöltésével a kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy az összesítőben szereplő tételek
elszámolási bizonylatainak eredeti példányait záradékolta.
A felhívás eltérő rendelkezése hiányában a devizában kiállított elszámoló bizonylatokat összesítőn nem
lehet elszámolni, azokat az EPTK felületen az elszámoló bizonylatokra vonatkozó előírások alapján
szükséges rögzíteni.
Az alátámasztó dokumentációt a helyszíni ellenőrzés alkalmával az ellenőrzést végző szervezet
munkatársának kell bemutatni illetve megtekinthetőségéről gondoskodni.
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5.2.2.1 Kis támogatás tartalmú számlaösszesítő
Amennyiben a felhívás lehetővé teszi, az összesítővel történik azon forintban kiállított számlák elszámolása,
amelyek alapján az igényelhető utófinanszírozott támogatás nem haladja meg a felhívásban meghatározott
összeget.
A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem szükséges, csak
abban az esetben, ha ez a projekt befejezés időpontját alátámasztó dokumentum.

5.2.2.2 Általános (rezsi) költségösszesítő
Az általános (rezsi) költségösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása
nem szükséges, csak abban az esetben, ha ez a projekt befejezés időpontját alátámasztó dokumentum.

5.2.2.3 Anyagköltség összesítő
Az anyagköltség összesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem
szükséges, csak abban az esetben, ha ez a projekt befejezés időpontját alátámasztó dokumentum.
Anyagköltség összesítő a projektmegvalósításhoz kötődő anyagköltség és a fogyóeszközök esetében
alkalmazandó.

5.2.3

Projekttárgy megterhelés

Főszabály szerint a kedvezményezett által a projekt keretében beszerzett ingatlan, vagyontárgy a projekt
záró projektfenntartási jelentésének elfogadásáig csak az irányító hatóság egyedi engedélyével és az
1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül
terhelhető meg vagy idegeníthető el.
Támogató alábbi közleménye tartalmazza azokat az eseteket, amikor az Irányító Hatóság előzetes
hozzájárulása nélkül, de utólagos bejelentési kötelezettség mellett teher alapítható a fejlesztés tárgyát
képező ingó, ingatlan vagyontárgyon az alábbi feltételek teljesülése esetén:
-

teher típusa: kizárólag jelzálogjog, és a jelzálogjog biztosítása céljából további teher, pl. dologi
hatályú elidegenítési és terhelési tilalom, vételi jog, stb. alapítására a jelzálogjog alapítása mellett;

-

az alapítandó jelzálogjog jogosultja, amennyiben a hitelügylet biztosítására szolgál: kizárólag
pénzügyi intézmény (Hpt. szerinti hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás);

-

a jelzálogjog tárgya: a pályázati projekt tárgyát képező ingó, ingatlan vagyontárgy;

-

a jelzálogjog kizárólag az alábbi kölcsön- és hitelügyletet biztosítja: a GINOP jelű támogatói
okiratban feltüntetett kedvezményezett ott feltüntetett pályázati projektjének előfinanszírozását (a
pályázati projekt megvalósításához a kedvezményezett saját forrását) szolgáló kölcsön vagy
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hitelügylet, azaz a kölcsönt vagy hitelt az eljáró pénzügyi intézmény a pályázati projekt
megvalósítási időszakában nyújtja.
A megterhelés feltételeiről a kedvezményezett a következő honlapcímen tájékozódhat részletesen:
https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztats-a-ginop-os-felhvsokhoz-kapcsold-jelzlogjog-alaptsnaklehetsgrl
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a projekttárgy megterhelés kizárólag a fenti feltételek teljesülése esetén
kerülhet elfogadásra a Támogató által.

Nem elszámolható költségek köre

5.3

Nem elszámolható költségnek minősül minden, a felhívás Elszámolható költségek köre pontjában nem
szereplő költség, a legfontosabb és leggyakrabban előforduló nem elszámolható költségek a felhívás Nem
elszámolható költségek köre pontjában felsorolt tételek.

A projektvégrehajtás időtartama

5.4

5.4.1

Projekt kezdése

A projekt megkezdésére vonatkozó feltételeket a felhívás rögzíti:


A GINOP-1.2.10-19-es projektek esetében támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő
napot megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.



A GINOP-1.2.8-20-as projekteknél a támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően
megkezdett projekthez is igényelhető akkor, ha a projektet legkorábban 2020. március 11-én
kezdték meg, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.

Amennyiben a fenti szempontok szerint megállapítást nyer, hogy a projekt megkezdésre került, a
támogatási kérelem elutasításra, illetve a támogatás visszavonásra kerül. A projekt megkezdésének
időpontját a támogatói okirat határozza meg.
A támogatott projektek megkezdése időpontjának az alábbi időpontok közül a legkorábbi minősül:
a)

építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén az E-építési naplóba történő első
bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja;

b)

tárgyi eszköz, forgó eszköz, immateriális javak (együttesen: eszközök) beszerzése estén:
ba) a kedvezményezett általi első jogilag kötelező érvényű megrendelés napja,
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bb) a ba) alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező
érvényű szerződés létrejöttének a napja,
bc) a ba) alpont szerinti megrendelés és a bb) alpont szerinti szerződés hiányában – a beruházó
által aláírással igazolt átvételi nap az első beszerzett gép, berendezés, anyag vagy termék
szállítását igazoló okmányon,
c)

szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén amennyiben a szerződéskötést megelőzően
megrendelésre kerül sor, ennek időpontja, előzetes megrendelés hiányában, a megvalósításra
megkötött első szerződés hatályba lépésének napja, függetlenül a szerződés létrejöttének napjától,
érvényességétől;

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartamot a felhívás határozza meg az alábbiak szerint:


A GINOP-1.2.10-19-es projektek esetében: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését,
vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói
Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.



A GINOP-1.2.8-20-as projektek esetében: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését,
vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói
Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Keretszerződések, keretmegállapodások kezelése:
Amennyiben valamely támogatott tevékenység vonatkozásában a támogatást igénylő keretszerződéssel,
keretmegállapodással rendelkezik, a projekt megkezdés időpontjának az adott projekt vonatkozásában
készült külön kiegészítő szerződés, megállapodás hatályba lépése, vagy ennek hiányában az egyedi
megrendelést igazoló okmány kiállításának, létrejöttének dátuma minősül.

Adott projekt vonatkozásában felfüggesztő hatályú szerződések kezelése:
Amennyiben a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés érvényességének (létrejöttének)
időpontjától eltér, vagy a szerződés felfüggesztő feltételt tartalmaz, a projekt megkezdésének a hatályba
lépés vagy a feltétel bekövetkeztének napja minősül.
A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről, megrendeléséről szóló számla,
egyszerűsített számla kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a
támogatási kérelem benyújtását követő napnál. (Kivételt képeznek a GINOP-1.2.8-20-as felhívás projektjei,
amelyeknél

a

projekt

részét

képező

bármely

eszköz,

szolgáltatás

beszerzéséről

szóló

megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy
előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi 2020. március 11.
napnál.)
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5.4.2

Projekt fizikai befejezése

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
támogatói okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A
fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül,
a következők szerint:
a) eszközbeszerzés és információs technológia-fejlesztés beszerzése (hardver) esetén az üzembe
helyezés dátuma illetve a számla kelte/teljesítése közül a későbbi dátum;
b) ingatlanfejlesztés és infrastrukturális beruházás esetén megtörténik a használatba vétel
(engedélyköteles építés esetén a jogerős használatbavételi engedélyben, infrastrukturális
beruházás esetében a szükséges jogerős, szakhatósági engedélyben meghatározott időpont vagy
nem engedélyköteles építés esetén a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja);
c) tanácsadásnál a megbízó által aláírt teljesítésigazolás napja;
d) képzés esetén a képzés teljesítését igazoló dokumentum kiállításának napja;
e) gyártási licenc és gyártási know-how, információs technológia-fejlesztés beszerzése (szoftver),
holnapfejlesztés esetén a teljesítést igazoló dokumentum kiállításának napja;
f)

ingatlan bérlet és folyamatos teljesítés esetén a projektben beállított időtartamra vonatkozó számlák
teljesítése.

5.5

Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok

Ha a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége fennáll, a
közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a kedvezményezett felel. Ennek megfelelően
bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogsértés, illetve szabálytalanság megállapítása esetén a
támogatás

egészére

vagy

egy

részére

vonatkozó

visszafizetési

kötelezettség

kizárólag

a

kedvezményezettet terheli. A kedvezményezett köteles a projekt keretében történő közbeszerzéseinek
lefolytatása során a

rendelet XVI. fejezete szerint eljárni, így különösen a Támogatót és a

Miniszterelnökséget az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztatni, a tevékenységük végzéséhez
szükséges dokumentumokat részükre megküldeni, és ezen szervezetekkel együttműködni, a közbeszerzési
dokumentumokat ezen szervezetek által támasztott tartalmi követelmények alapján elkészíteni. A Támogató
és a Miniszterelnökség jogosult megismerni a kedvezményezett közbeszerzési szabályzatát.

5.6

Kifizetést felfüggesztő esetek

A kifizetésre rendelkezésre álló határidőt felfüggeszti:
a) kedvezményezett által a hiánypótlásra, tisztázó kérdés megválaszolására igénybe vett időtartam,
b) tervezett helyszíni ellenőrzés esetén, ha az ellenőrzés eredménye olyan súlyú megállapítás, amely
indokolja a felfüggesztést,
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c) záró kifizetési igénylés esetén a mérföldkő nem megfelelő teljesítése,
d) az előre nem tervezett, előre nem látható okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni ellenőrzés,
e) a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések,
f) az év végi zárási és év eleji számlanyitási folyamatok – a www.szechenyi2020.hu honlapon
közlemény formájában közzétett – időtartama,
g) a támogatói okirat módosítása, ha a módosítás a kifizetést befolyásoló alapadatokra vonatkozik,
vagy egyszeri elszámoló kezdeményezi,
h) a köztartozás időtartama,
i) az engedményezés, projekttárgy terhelés vizsgálatának időtartama.
Az Irányító Hatóság haladéktalanul felfüggeszti a támogatás folyósítását a fent felsorolt esetekben, illetve
ha a támogatói okirat kiadását követően a kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy az irányító
hatóság olyan körülményről szerez tudomást, amely a támogatás visszavonását, a támogatói okirattól
történő elállást teheti szükségessé.

Nettó árbevételre vonatkozó szabályok

5.7

A Kedvezményezett tudomásul veszi, ha a projekttel összefüggésben az értékesítésből, szolgáltatásból,
bérbeadásból, regisztrációs díjból és egyéb bevételből (pl. közbeszerzési dokumentáció értékesítése) a
megvalósítás időszakát magában foglaló teljesítési időponttal számlázott bevétel keletkezik, akkor az a
teljesítés időpontját is tartalmazó elszámolási időszakban csökkenti a projekt elszámolható költségeinek
összegét, illetve a megítélt támogatás összegét, amelyet legkésőbb a projekt megvalósítás befejezésekor
– a záró kifizetési igénylés keretében – szükséges levonni a támogatás összegéből.
Fenti szabályozás nem alkalmazandó az alábbi esetekben:
a) a technikai segítségnyújtás keretében támogatott projektekre,
b) a pénzügyi eszközökre irányuló, vagy azok keretében támogatott projektekre,
c) teljes visszafizetési kötelezettség alá eső visszatérítendő támogatások,
d) az állami támogatási szabályok hatálya alá tartozó projektekre,
e) az egyösszegű átalány, vagy átalányalapú egységköltség módszerrel támogatott projektekre,
feltéve, hogy a nettó bevételt előzetesen figyelembe vették,
f)

az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében meghatározott
támogatási mértékek vagy összegek szerint támogatott projektekre,

g) az ötvenezer eurót meg nem haladó elszámolható költségű projektekre,
h) díjakra.
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A bevételeket teljes összegükben vagy arányosan kell levonni a tevékenység elszámolható költségéből attól
függően, hogy a bevétel teljes egészében vagy csak részben származott-e a társfinanszírozott
tevékenységből.
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