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A fórumbeszélgetés főbb pontjai

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:
– Záportározó és környezetének megújítása (kulcsprojekt)

– Közösségi terek kialakítása, fejlesztése

– Közösségi programok szervezése

– Kerékpáros turizmus támogatása

– Szakmai továbbképzések támogatása

3. Technikai tudnivalók a helyi támogatási kérelmek 
benyújtásáról
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• CLLD: „városi LEADER”

• TOP pályázat: stratégia és munkaszervezet
‐ HACS létrehozása

‐ Gyors helyi stratégiaalkotás (HKFS)

‐ Elhúzódó központi értékelési folyamat

‐ Támogatás elnyerése és TSZ-kötés, de csökkentett 
tartalommal és forrással

• Kettős helyi pályáztatási rendszer:
‐ FEMCS által kidolgozott, IH által jóváhagyott helyi felhívások

‐ Pályázatok benyújtása helyi értékelésre

‐ A Munkaszervezet formai, majd tartalmi értékelést végez, 
szükség esetén hiánypótoltat, tisztázó kérdést tesz fel

‐ A HBB a szakmai értékelés eredményeként kialakult sorrendet 
hagyja jóvá, esetleg tartaléklistát képez

‐ HBB által támogatott projekteket fel kell tölteni EPTK-ba

‐ Újabb hiánypótlási kör

‐ Támogatói okirat kiállítása

‐ A megvalósítás során a szakmai beszámolókat és a kifizetési 
kérelmeket a MÁK bírálja el, ő végez helyszíni ellenőrzést stb.

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók

3

CLLD pályázati rendszer



• Kulcsprojekt státusz
‐ HKFS alapján Balmazújváros Város Önkormányzata 

pályázhat meghatározott összegű támogatásra (85 millió Ft 
ERFA-forrásból)

‐ Kiemelt projektekhez hasonlóan a műszaki-szakmai 
követelményeknek kell megfelelnie

• Kötelező tartalom:
‐ Tómeder rendezése: pl. mederkotrás, partrendezés, 

műtárgyak kivitelezése

‐ Csónakház és kiszolgáló épület létesítése

‐ Alapinfrastruktúra kiépítése

• Választható tartalom:
‐ Növényzet helyreállítása

‐ Közösségi programokhoz szükséges eszközbeszerzés

‐ Sétányok kialakítása, utcabútorok elhelyezésével, 
szabadtéri tűzrakhelyek kiépítése

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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Záportározó és környezetének megújítása
TOP-7.1.1-16-H-066-1



• Pályázók köre: 
‐ Helyi önkormányzat, önk. tulajdonú gazdasági társaság, 

egyesület, egyházi jogi személy, alapítvány, közalapítvány, 
nonprofit szervezet, szoc. szövetkezet, mikro-, kis- és 
középvállalkozás, társasház

• Kötelező tevékenységek:
‐ Meglévő közösségi terek (pl. játszótér) fejlesztése

‐ Új közösségi terek létrehozása

• Választható tartalom:
‐ Eszközbeszerzés (pl. utcabútorok)

‐ Sétautak felújítása és kialakítása

‐ Kerékpártároló kialakítása

• Igényelhető támogatás: 800.000 Ft – 10.000.000 Ft

• Támogatható projektek száma: 4-43 db (35 MFt)

• Benyújtási időszak: 2018.06.01 – 2018.10.01.

• Bírálati határnapok: 2018.07.31. és 2018.10.01.

• Projekt időtartam: 1 év, de legkésőbb: 2019.11.30-ig

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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Közösségi terek kialakítása, fejlesztése
TOP-7.1.1-16-H-066-2



• Kiválasztási szempontok:
‐ Konzorciumi pályázás; Közösségi részvétel (pl. a tervezésben); 

Költséghatékonyság; A létrejövő közösségi tér 
fenntarthatósága; A közösségi tér kiterjedése: fedett tér esetén 
30-50 m2, nyitott tér esetén 100-150 m2; Elhelyezkedés 
(szolgáltatáshiányos területen lévő fejlesztés)

• Elszámolható költségek:
‐ Projekt-előkészítés (4,2%):Előzetes tanulmányok: pl. műszaki 

tervek és hatósági díjaik; Szakértői tanácsadás költsége

‐ Műszaki ellenőr díja (1%)

‐ Terület-előkészítés (2%); Építés: új építés, bővítés, átalakítás, 
felújítás;  Eszközbeszerzés (a közösségi tér funkciójához 
szorosan kötődő eszközök)

‐ Projektmenedzsment költségek (2,5%): Bér + járulékok

• Műszaki-szakmai elvárások:
- Épületek felújítása esetén kötelező a projektarányos 

akadálymentesítés, min. DD kategóriáig energetikai 
korszerűsítés; Új építésnél teljes akadálymentesítés és TNM 
rendeletnek való megfelelés. Mindkét esetben: rehab. 
környezettervező szakmérnök bevonása szükséges

- Kötelező nyilvánosság

- Indikátorvállalás: 500 fő a közösségi teret használók száma

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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Közösségi terek kialakítása, fejlesztése
TOP-7.1.1-16-H-066-2



• Pályázók köre: 
‐ Helyi önkormányzat, önk. tulajdonú gazdasági társaság, 

egyesület, egyházi jogi személy, alapítvány, közalapítvány, 
nonprofit szervezet, szoc. szövetkezet, mikro-, kis- és 
középvállalkozás

• Kötelező tevékenységek:
‐ Kulturális, oktatási és ismeretterjesztő programok, 

sportversenyek, családi napok, egészségügyi szűrőnapok, egyéb 
közösségi haszonnal bíró rendezvények szervezése

‐ Nyári tehetséggondozó és –fejlesztő táborok szervezése
‐ Szakkörök, művészeti képzések, osztályszínházi produkciók, 

koncertek, tanulmányi kirándulások, és egyéb fiataloknak szóló 
közösségfejlesztő programok, akciók szervezése

‐ Közéleti aktivitást, a demokrácia gyakorlati alkalmazását 
bemutató akciók szervezése

• Választható tartalom:
‐ Eszközbeszerzés (kapcsolódó technikai eszközök)

• Igényelhető támogatás: 500.000 Ft – 5.000.000 Ft

• Támogatható projektek száma: 12-120 db (60 MFt)

• Benyújtási időszak: 2018.06.01 – 2018.10.01.

• Bírálati határnapok: 2018.07.31. és 2018.10.01.

• Projekt időtartam: 1 év, de legkésőbb: 2019.11.30-ig

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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Közösségi programok szervezése
TOP-7.1.1-16-H-066-3



• Kiválasztási szempontok:
‐ Konzorciumi pályázás; Közösségi részvétel (pl. a tervezésben); 

Költséghatékonyság; A program pozitív hatással van a fiatalok 
tanulmányaira, személyes kompetenciáira; Bevont fiatalok 
száma: 50-100 fő; Több, különböző programelemet tartalmaz: 
2-3 db; Esélyegyenlőségi célcsoport bevonása

• Elszámolható költségek:
‐ Projekt-előkészítés (7%):Előzetes tanulmányok: pl. 

háttértanulmány, szakvélemény, szükségletfelmérés

‐ Eszközbeszerzés, Szellemi termék bekerülési értéke (pl. licenc)

‐ Marketing és kommunikációs költségek; Egyéb szolgáltatások: 
pl. fordítás, kutatás készítése, hatósági és szolgáltatási díjak

‐ Szakmai megvalósítás: Bér + járulékok, Anyagköltség

‐ Projektmenedzsment költségek (2,5%): Bér + járulékok

• Műszaki-szakmai elvárások:
- Részletes dokumentáció készítése a rendezvényekről

- Adatgyűjtési kötelezettség a résztvevőkről (ESZA-elvárás)

- Kötelező nyilvánosság

- Indikátorvállalás: növekvő látogatottság a projektet megelőző 
időszakhoz képest

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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Közösségi programok szervezése
TOP-7.1.1-16-H-066-3



• Pályázók köre: 
‐ Helyi önkormányzat, önk. tulajdonú gazdasági társaság, 

egyesület, egyházi jogi személy, alapítvány, közalapítvány, 
nonprofit szervezet, szoc. szövetkezet, mikro-, kis- és 
középvállalkozás

• Kötelező tevékenységek:
‐ Kerékpárkölcsönző kialakítása; Kerékpáros információs 

táblák készítése és kihelyezése; Nyitott vagy zárt 
kerékpártárolók kialakítása

• Választható tartalom:
‐ Kerékpárok beszerzése; Információs honlap és mobil 

applikáció kialakítása helyi kerékpáros túrákhoz

• Igényelhető támogatás: 1.000.000 Ft – 8.000.000 Ft

• Támogatható projektek száma: 2-9 db (9,25 MFt)

• Benyújtási időszak: 2018.06.30. – 2018.10.01.

• Bírálati határnapok: 2018.07.31. és 2018.10.01.

• Projekt időtartam: 1 év, de legkésőbb: 2019.11.30-ig

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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Kerékpáros turizmus támogatása
TOP-7.1.1-16-H-066-4



• Kiválasztási szempontok:
‐ Konzorciumi pályázás; Közösségi részvétel (pl. a tervezésben); 

Költséghatékonyság; Épített projektelemek fenntarthatósága; 
Informatikai alkalmazások korszerűsége; Beszerzésre kerülő 
kerékpárok minősége

• Elszámolható költségek:
‐ Projekt-előkészítés (4,2%):Előzetes tanulmányok: pl. műszaki 

tervek és hatósági díjaik 
‐ Műszaki ellenőr díja (1%)
‐ Építés: új építés, bővítés, átalakítás, felújítás;
‐ Eszközbeszerzés (A kötelező és választható tevékenységekhez 

közvetlenül kapcsolódó eszközök)
‐ Immateriális javak: pl. szoftver bekerülésének költsége; Szakmai 

megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás
‐ Marketing-kommunikációs szolgáltatás
‐ Projektmenedzsment költségek (2,5%): Bér + járulékok

• Műszaki-szakmai elvárások:
- Épületek felújítása esetén kötelező a projektarányos 

akadálymentesítés, min. DD kategóriáig energetikai 
korszerűsítés; Új építésnél teljes akadálymentesítés és TNM 
rendeletnek való megfelelés. Mindkét esetben: rehab. 
környezettervező szakmérnök bevonása szükséges

- Kötelező nyilvánosság
- Indikátorvállalás: a fejlesztett közösségi teret használók száma

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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Kerékpáros turizmus támogatása
TOP-7.1.1-16-H-066-4



• Pályázók köre: 
‐ Helyi önkormányzat, központi költségvetési szerv, egyházi 

jogi személy

• Kötelező tevékenységek:
‐ Képzéseken tréningeken, szakmai tanulmányutakon történő 

részvétel

• Választható tartalom:
‐ Képzésen/Továbbképzésen résztvevő tanár/oktató 

helyettesítése

‐ A megszerzett ismereteket bemutató órák, szakkörök, 
foglalkozások megtartása pedagógusok és szülők számára

‐ Eszközbeszerzés a kötelező és választható tevékenységekhez 
kapcsolódóan

• Igényelhető támogatás: 1.000.000 Ft – 8.000.000 Ft

• Támogatható projektek száma: 3-23 db (23,25 MFt)

• Benyújtási időszak: 2018.06.30. – 2018.10.01.

• Bírálati határnapok: 2018.07.31. és 2018.10.01.

• Projekt időtartam: 1 év, de legkésőbb: 2019.11.30-ig

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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Szakmai továbbképzések támogatása
TOP-7.1.1-16-H-066-5



• Kiválasztási szempontok:
‐ Közösségi részvétel (pl. a tervezésben); Költséghatékonyság; 

Továbbképzésen résztvevők létszáma: 5-10 fő; A továbbképzés 
témája hiányterületet érint

• Elszámolható költségek:
‐ Projekt-előkészítés (7%):Előzetes tanulmányok: pl. 

szükségletfelmérés, szakértői műhelymunka, érintettek bevonása
‐ Eszközbeszerzés, Szellemi termék bekerülési értéke (pl. licenc)
‐ Képzés: Oktatók költsége, útiköltsége, képzés megszervezése, 

tananyagfejlesztés, képzés költsége, helyiégek és eszközök bérleti 
díja

‐ Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások vagy saját 
teljesítésben: Bér + járulékok

‐ Marketing és kommunikációs költségek; Egyéb szolgáltatások: pl. 
fordítás, kutatás készítése, hatósági és szolgáltatási díjak

‐ Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
‐ Projektmenedzsment költségek (2,5%): Bér + járulékok

• Műszaki-szakmai elvárások:
- Olyan szakemberek vehetnek részt a projektben, akik pedagógiai 

vagy közművelődési munkájukat Balmazújváros területén végzik
- Képzés igazolása: képző szerv által kibocsátott tematika, elvégzett 

képzésről kiállított igazolás, bizonyítvány, képesítés, oklevél; 
képzésről jelenléti ív, fotódokumentáció

- Kötelező nyilvánosság
- Indikátorvállalás: a programon résztvevők 70%-a elégedett a 

képzéssel (belső felmérés)

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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Szakmai továbbképzések támogatása
TOP-7.1.1-16-H-066-5



• Elszámolható költségek: 
‐ A támogatási kérelem adatlapon kell megjelölni a Felhívás 5.7. 

fejezetben szereplő költségkorlátok betartásával

• Utófinanszírozás: 
‐ A projektgazda saját elkülönített bankszámlájáról téríti a 

felmerülő költségeket

‐ Kifizetési kérelmet nyújt be az IH felé

‐ Az IH a pénzügyi elszámolási szabályok betartásának vizsgálata 
után az elkülönített bankszámlára utalja a kérelemben szereplő 
összeget

• Előlegigénylés:
‐ Feltétele: Likviditási terv benyújtása

‐ Közszféra szervezet és közalapítvány: 100%; Egyéb pályázó 
szervezet: max. 50%

• Egyszerűsített költségelszámolás:
‐ 1.,2.,4. Felhívás: Műszaki ellenőr (1%), Terület-előkészítés (2%), 

Projektmenedzsment (2,5%), Projekt-előkészítés (4,2%), 
Kötelező nyilvánosság (0,5%)

‐ 3.,5. Felhívás: A szakmai megvalósítást végzők bér és 
járulékköltségének 15%-ig elszámolható alátámasztó 
dokumentumok bemutatása nélkül): Kötelező nyilvánosság 
biztosítása, Szakmai megvalósítás anyagköltsége

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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Technikai tudnivalók a benyújtásról 
Finanszírozás



• A helyi felhívások elérhetősége
‐ balmazujvaros.hu/clld

• Helyi felhívások, Mellékletek (segédletek, kötelező elemek)

• Helyi támogatási kérelem benyújtása: 
‐ Postai vagy személyes benyújtás a HACS címére: 1 elektronikus 

adathordozón (doc, xls, pdf-fájl formátumban, kizárólag 
CD/DVD lemezen), valamint az aláírásokkal ellátott 
dokumentumokat (helyi támogatási kérelem adatlap, 
nyilatkozatok) 1 eredeti papír alapú példányban nyújtja be, zárt 
csomagolásban

‐ A HACS támogató döntési javaslatot követően 30 napon belül 
elektronikus kitöltőprogramon, a www.szechenyi2020.hu oldal 
E-ügyintézés 2014-2020 almenüjén keresztül benyújtás 
változatlan formában az IH felé jogosultsági ellenőrzésre

‐ Az IH felé történő benyújtásról szóló nyilatkozatot 3 napon belül 
postázni kell a Közreműködő Szervezet címére:

‐ MÁK Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság, 4002 Debrecen, Pf. 112.

• Tájékozódás a benyújtásról/lebonyolításról:
‐ +36-52/580-102 telefonszámon: H-Cs 8-16h; P: 8-14h

‐ clld.balmazujvaros@gmail.com e-mail címen

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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• Pályázati szakasz: 2018.06.01./30. – 2018.10.01.
‐ Két értékelési határnap: 2018.07.31. és 2018.10.01.

• 10 napon belül megkezdi a HACS munkaszervezete a jogosultsági 
ellenőrzést, melynek során hiánypótlást kérhet (5-15 nap).

• Amennyiben pozitív végeredménnyel zárul a jogosultsági 
ellenőrzés, a HACS munkaszervezete megkezdi a tartalmi 
ellenőrzést, melynek során tisztázást kérhet (3-15 nap).

• A tartalmi ellenőrzésen pontszámokat (lásd.: Helyi Felhívások 
4.4.2. fejezet) kapott támogatási kérelmeket a munkaszervezet a 
HBB elé terjeszti.

• A HBB dönt a támogatási döntésre javasolt kérelmekről, amit a 
HACS vezetője ellenjegyez. Az ellenjegyzett döntési javaslatról 
értesítésre kerülnek a pályázók és az IH.

‐ A pályázó 30 napon belül megküldi a támogatási kérelmet 
változatlan formában az IH-nak jogosultságiellenőrzésre

• Az IH-nak 60 napja van a döntés meghozatalára és a meghozott 
döntésről 10 napon belül tájékoztatnia kell a pályázót

• A támogatási döntés mellett az IH megküldi a Támogatói Okirat 
(TO) tervezetét, amit aláírva kell visszaküldenie a pályázónak.

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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• Projektmegvalósítás:
‐ Projekt lehetséges kezdése: kb. 2018.10-11. hó

‐ Mérföldkövek:

• Legalább 1, legfeljebb 3 db tervezése szükséges

• Az egyes mérföldkövek között 6 hónap telhet el

• Műszaki-szakmai beszámoló benyújtása kötelező

• Kifizetési kérelem benyújtása kötelező (min. a megítélt 
támogatás 2 %-át, de legalább a 200 ezer Ft-ot meghalad 
értékben)

‐ Időtartam: a TO hatályba lépését követő max. 1 év, de 
legkésőbb 2019.11.30.

1. CLLD pályázati rendszer

2. Helyi felhívások áttekintése:

- Záportározó és 
környezetének megújítása

- Közösségi terek kialakítása, 
fejlesztése

- Közösségi programok 
szervezése

- Kerékpáros turizmus 
támogatása

- Szakmai továbbképzések 
támogatása

3. Technikai tudnivalók
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Sikeres pályázást 
kívánunk!


