Tájékoztató
a Közép-Magyarországi régióban felmerülő költségek elszámolhatóságának módszertanáról
készült 2017.09.21.

Azon Közép-Magyarországi régióban felmerülő költségek, melyek hatásukat a konvergencia régiókban
fejtik ki - a 1303/2013/EU Rendelet, 70. cikkben foglaltaknak megfelelően – elszámolható költségnek
minősülnek az adott ERFA prioritás összköltségének maximum 15 százalékáig. A Közép-Magyarországi
régióban felmerült, konvergencia régióban hasznosuló költségek tételes kimutatását a Kedvezményezett
kötelessége vezetni, az erről készült analitikát és alátámasztó dokumentumokat az ellenőrzések
alkalmával az ellenőröknek bemutatni. Továbbá az ilyen típusú költségek év végi aggregált összegét
szükséges jelenteni az Irányító Hatóság felé minden következő év január 31-ig.
Ennek érvényesítéséhez a már megkötött Támogatói Szerződések módosítása szükséges. ERFA forrás
esetén ez mindenütt felmerül, ahol a projektgazda székhelye a Közép-Magyarországi régióban van és ott
költségeket számol el.
Jellemzően ilyen költségtípusok a következők (nem kizárólag):

Költségtípus
Projektelőkészítés költségei
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Közbeszerzési költségek
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Ingatlan vásárlás költségei
Egyéb, ingatlanhoz kapcsolódó kártalanítási költségek
Terület-előkészítési költség
Építéshez kapcsolódó költségek
Eszközbeszerzés költségei
Immateriális javak beszerzése
Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Műszaki jellegű szolgáltatások költségei
Képzéshez kapcsolódó költségek
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Projektszintű könyvvizsgálat költsége
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
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Egyéb szolgáltatási költségek
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költségek
Projektmenedzsment költség
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Egyéb projektmenedzsment költség
Általános (rezsi) költség
Általános vállalat-irányítási költség
Egyéb általános (rezsi) költség
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)
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Az egyes projektek esetében más költségtételek esetében is felmerülhet, hogy a KMR-ben kerül
felhasználásra, azonban a konvergencia régiókban hasznosul. Ezt a projektgazda a TSZ kötés/ módosítás
alkalmával tudja az Irányító Hatóság munkatársaival egyeztetni.
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