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TÁJÉKOZTATÓ 
A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 

LEADER FELHÍVÁSOK KEDVEZMÉNYEZETTJEI RÉSZÉRE 
 

 

 

Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni a LEADER projektek megvalósításával kapcsolatos főbb 

tudnivalókat, mellyel szeretnénk elősegíteni a projektek minél sikeresebb megvalósítását. 

Ezen felül természetesen telefonos, e-mailes és személyes konzultációra is lehetősége van 

mindenkinek, ezzel kapcsolatban szíveskedjenek időpontot kérni munkaszervezetünknél. 

 

 

TÁMOGATÓI OKIRAT 
 

Az ügyfélkapun/cégkapun/hivatali kapun keresztül érkező okirat minden információt tartalmaz, 

amely a projekt megvalósítására vonatkozik. Legkésőbb 2020.12.31-ig szükséges megvalósítani a 

fejlesztést. 

Több mérföldkő esetén a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a megítélt 

támogatási összeg 10%-ával el kell számolni. 

Műszaki-szakmai tartalom 

Mérföldkövek 

Indikátorok 

Elszámolható költségek 

 

Amennyiben a támogatási kérelemben rögzített első mérföldkő időpontja az okirat közléséig eltelt, az 

időpont az okirat hatálybalépésének napját követő naptól számítva automatikusan 6 hónappal 

meghosszabbodik (pl.: ha valaki 2019. november 10-én vette át a támogatói okiratot, akkor az új 

mérföldköve automatikusan 2020. május 10.). Amennyiben ez az időtartam kevés, akkor az 

legkésőbb 2020.12.31-i dátummal (eddig le kell zárni a projektet és be kell nyújtani a záró kifizetési 

kérelmet), a Kincstár elektronikus felületén keresztül változás bejelentést kell tenni, melyben jelezni 

szükséges az új mérföldkövet/mérföldköveket. 

 

Ha előbb fejezi be a projektet, akkor is benyújthat kifizetési kérelmet, ilyen esetben nem kell változás 

bejelentés, csak be kell nyújtani a kifizetési kérelmet. 

 

 

VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS 
 

Csatolva küldünk ehhez kapcsolódóan két anyagot: 

- Segédlet Változás bejelentés iránti kérelem benyújtásához 

- Tájékoztató a változás bejelentések gyakorlati kérdéseiről 

http://www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu/
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Mikor szükséges változás bejelentés? 

- mérföldkő ütemezés változása 

- a projekt műszaki - szakmai tartalma változik: műszaki-szakmai tartalom módosításra irányuló 

változás bejelentések az egyéb jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés mellett, a 

támogatási kérelemben eredetileg tervezett tevékenység(ek) funkciójának megtartása mellett 

engedélyezhetők. A támogatói okiratban nem szereplő új kiadási tétel támogatása, vagy egy 

meglévő kiadási tételnek az eredetileg tervezettől eltérő funkciójú tételre való módosítása nem 

lehetséges. 

pl.: fűnyíró gép helyett számítógép beszerzése nem lehetséges 

pl.: eredetileg villanyfűtés szerepelt a projektben, de inkább gázfűtés kiépítését szeretnék 

megvalósítani – változás bejelentés köteles; kell hozzá az új költségvetés, 

tervdokumentáció 

- változik a megvalósítási hely – pl.: A tervezett tevékenység másik épületben fog megvalósulni, 

vagy megváltozik a cég székhelye és ezáltal a megvalósítás helye is. 

- költségvetést érintő módosulás: Elutasított és támogatott tételektől is el lehet állni – a lényeg, 

hogy ne sérüljön maga a projekt! - Indokolni kell! 

- megtakarítás esetén lehetőség van költségátcsoportosításra. Ha a költségátcsoportosítás kiadási 

tételazonosítók között történik, akkor változás bejelentés szükséges! pl.: Egyik eszközt 

olcsóbban sikerült beszerezni, mint az eredetileg tervezve lett. Az itt megtakarított összeget át 

lehet csoportosítani egy másik eszközre, ami viszont drágábban kerül beszerzésre, mint az 

tervezve volt. Ez változás bejelentés köteles! 3 db árajánlat szükséges az új piaci ár 

alátámasztásához! 

- rendezvény időpontja és/vagy helyszíne változik, 

- vagy a támogatás egyéb feltételei változnak. 

 

A kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt bejelenteni! 

 

Amennyiben a kedvezményezett egyéb adatai (pl.: bankszámlaszám, cím, adószám, stb.) változnak, 

akkor a regisztrációs adatokat kell módosítani a Kincstár elektronikus felületén keresztül. 

 

 

A változás bejelentésnek kétféle típusa van: 

 

Önálló VB-t igénylő változások 

• Jogutódlás, kötelezettség átadása 

• A projekt szinten meghatározott indikátorok tervezett értékének változása 

• Megvalósítási hely változása 

• A projekt műszaki, szakmai tartalmának módosítása a kifizetési igénylésben bejelenthető 

esetek kivételével 

• Fizikai befejezési határidő hosszabbításra irányuló kérelem 

• A rendezvények, képzések időpontjának és helyszínének változása 

• Mérföldkövek ütemezésének, számának módosítása 

• Költség átcsoportosítás bejelentése 

http://www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu/
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Kifizetési igénylés keretében jelezhető változások (itt nem szükséges változás bejelentést benyújtani, 

elegendő ezeket a kifizetési kérelem benyújtásakor tisztázni) 

• módosított ÉNGY-s tételek (műszaki ellenőri ellenjegyzéssel, MÁK közlemény 2. és 3. 

mellékletével) 

• módosított, árajánlatokkal alátámasztott építési árajánlatos tételek 

• módosított árajánlatos tétel, amennyiben az új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja, mint 

az eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is ugyanolyan vagy jobb (árajánlatokkal 

alátámasztva)  

• az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása. Figyelem!!! Amennyiben az eredetileg 

elfogadott szállító, kivitelező változik és/vagy a beszerzés összege változik, 3 db új árajánlat 

benyújtása szükséges az új piaci ár alátámasztása érdekében. 

• ha az eredeti eszköz drágult és meghaladja az ellenajánlatok árát, akkor is kell 3 db árajánlat 

 

 

KIFIZETÉSI KÉRELEM 
 

Jelen tájékoztató mellé csatoljuk a Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú közleményét, 

amely a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési 

igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szól. 

 

 

KÖTELEZŐ NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA 
 

A LEADER felhívások minden esetben – összeghatártól függetlenül – kötelezően megvalósítandó, 

önállóan nem támogatható tevékenységként tüntetik fel jelen tevékenységet. 

 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy szükséges egy A3-as tábla kihelyezése, mely tartalmazza a 

projekt címét, kedvezményezett nevét és a támogatás összegét. 

Az A3-as tábla elkészítéséhez használják a táblagenerátort: 

(https://emir.palyazat.gov.hu/nd/enIOBZqMZdayqxLpAUGM/) 

Amennyiben honlappal is rendelkezik a kedvezményezett, úgy a honlapon is szükséges megjeleníteni 

a támogatás tényét. 

Jelen tájékoztató mellé csatoljuk a Vidékfejlesztési Program kedvezményezettek tájékoztatási 

kötelezettségei című útmutatót. 

 

 

VÁLLALÁSOK – EZEK MEGVALÓSÍTÁSA KÖTELEZŐ 
 

A LEADER felhívások 3.4. pontja tartalmazza részletesen a projekt műszaki-szakmai tartalmával és 

a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat. Ezek az elvárások és vállalások felhívásonként és 

projektenként eltérők lehetnek. Valamint a támogatói okirat 6. melléklete tartalmazza a Projekt 

indikátorait, ennek megvalósulására, dokumentálására figyeljenek. 

http://www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu/
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Amennyiben még nem tagjai egyesületünknek, úgy legkésőbb a támogatási döntéstől számított négy 

hónapon belül kezdeményezni kell az egyesületi taggá válást, és azt fenn kell tartani legalább három 

évig. Ehhez csatolunk egy tagfelvételi kérelem mintát. 

 

 

Jelen tájékoztató néhány főbb ismérvet tartalmaz, kérjük, hogy projektjük megvalósítása, 

elszámolása során tanulmányozzák, alkalmazzák az alábbi főbb jogszabályokat, dokumentumokat: 

➢ 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai 

uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
➢ A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú Közleménye a Vidékfejlesztési Program 

keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános 

tájékoztatásról 

➢ Általános útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz 

➢ helyi pályázati felhívások 

 

 

Súr, 2019. december 9. 

http://www.bakonyalja-kisalfold-kapuja.hu/

