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KÖSZI ÉRTÉK! Közösen, Szívesen! A városi múlt megismerése, a 
meglév  értékeink feltérképezése, valamint az önképzés, a tanulás – 

mint jöv beli értékeink –kultúrájának fejlesztése 

A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-039-2 

Ózd város területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező helyi 

önkormányzat és intézmények, nemzetiségi önkormányzatok, civil és nonprofit 
szervezetek pályázhatnak. Az akcióterület: Ózd közigazgatási területe. 

A helyi felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 500 000 – 

5 000 000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. 

Önállóan támogatható tevékenységek  

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

a) Az ózdi ipari, népi, kulturális örökség felkutatása, megőrzése, 
átörökítése és bemutatása a jelen nemzedék számára az alábbi 
tevékenységeken keresztül: 
• Értéket megőrző és bemutató nyomtatott vagy digitális kiadvány 

készítése, vagy digitális hozzáférhetőség és hálózatosság 
megteremtése (kiadvány, CD, DVD, Online megjelenés, stb…), és 
annak bemutatása a helyi lakosság, helyi közösségek számára. 

• Előadás, kiállítás, szakmai találkozó szervezése. 
• A múlt értékeit megőrző, átörökítő művészeti csoportok, klubok 

együttműködéseinek, bemutatkozási lehetőségének megvalósítása, 
kurzusainak megszervezése és lebonyolítása (pl.: képzőművészet, 
táncművészet, előadóművészet, örökségvédelem, stb…) 

 

b) A jelenkor városi értékeinek felkutatása, felszínre hozása, 
továbbítása az alábbi tevékenységeken keresztül:  
• Értékmegőrző, feltáró verseny, vetélkedő szervezése (pl.: tanulmányi-, 

sport-, művészeti- közösségmegőrző- és építő versenyek, vetélkedők 
stb.). 

• Élmény alapú - pl.: informatikai, természettudományos, művészeti, 
környezetvédelmi stb. – pedagógiai program, programsorozat 
szervezése gyerekeknek, felnőtteknek (tanórai programok 
kiegészítése, tanórán kívüli tevékenységek támogatása). 

• Tematikus tábor szervezése és lebonyolítása 

Az a) - b) pontokon belül meghatározott tevékenységek közül legalább egy 
tevékenység megvalósítása kötelező. 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek: 
a) Tájékoztatás, nyilvánosság:  

A tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására vonatkozó kötelezettséget az 
ÁUHF 10. fejezete tartalmazza. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
a) Projektelőkészítés:  

Projekt előkészítéssel összefüggő tevékenységek. 

b) Projektmenedzsment:  

Projekt megvalósítási szakaszában a projektmenedzsmenti feladatok 
ellátása. 
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c) Marketing tevékenység:  

A 3.1.1 pontban meghatározott tevékenységek megvalósításához 
kapcsolódó, azokat népszerűsítő marketing tevékenység, promóció. 

d) Eszközbeszerzés:  

A szakmai tevékenység megvalósításához nélkülözhetetlen, a célcsoport 
számára tervezett programelemek megvalósításához kapcsolódó kis értékű 
eszközbeszerzések. 

A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni, 
legfeljebb 4 mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai 
befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 

A projekt befejezésére a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 

hónap áll rendelkezésre. 

A benyújtására 2018. év 09. hó 3. naptól 2018. év 12. hó 31. napig van lehetőség.  

Előleg igénylése: 
a) 50 %-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil 

szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság 
kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint, 

b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, 
közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, 
helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány 
kedvezményezett esetén. 

Az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 

I. Projektelőkészítés költségei (Saját teljesítésben is elvégezhető a 272/2014. 
(XI.5.) Korm. rend. 5. melléklete szerint) 

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége 

- egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények 

- szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, 
piackutatás, helyzetfeltárás 

- társadalmi partnerek, érintettek bevonásával kapcsolatos költségek 

- projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás- 

foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

- projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás- személyi 
jellegű egyéb kifizetések 

Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség 

- előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás 

II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

Eszközbeszerzés költségei 
- bekerülési érték 

- bekerülési érték egyes tételei 
A projekt keretében a számvitelről szóló 2000. évi C törvény. 80. § (2) 
bekezdésében, illetve az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11) Korm. 
rendelet (továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1 § 
(1) 4. pont alapján meghatározott értékhatárig azon eszközök beszerzése 
lehetséges, melyek a Felhívás 3.1.1 fejezetében felsorolt támogatható 
tevékenységekhez kapcsolódnak, ha az eszközbeszerzés bizonyíthatóan 
szükséges az adott fejlesztés funkciójának megfelelő működtetéséhez. 
Immateriális javak beszerzésének költsége 

- vagyoni értékű jog bekerülési értéke 

- szoftver bekerülési értéke 

- egyéb szellemi termék bekerülési értéke 
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A Beruházáshoz eszköz- és immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó 
költségei nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 20 %-

át. 

III. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (saját 
teljesítésben is elvégezhető a 272/2014. (XI.5.) Korm. rend. 5. melléklete 
szerint) 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége 

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 
- fordítás, tolmácsolás, lektorálás költsége 

- felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok 
készítésének költsége 

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 
- marketingeszközök fejlesztése 

- rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek 

- egyéb kommunikációs tevékenységek költségei 
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 

Egyéb szolgáltatási költségek 

- biztosítékok jogi, közjegyzői, bankköltségei 
- hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 

- vagyonbiztosítás díja 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj: 
- a projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt bérleti díjak (a 

projektmenedzsmenthez kötődő iroda és eszköz bérletet kivételével), 
IV. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: 

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 

V. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

- munkabér 
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

- személyi jellegű egyéb kifizetések 

VI. Célcsoport támogatásának költségei 
Célcsoport személyi jellegű ráfordítás 

- Célcsoport együttműködését ösztönző természetbeni (utalvány) vagy 
pénzbeni juttatás 

Célcsoport egyéb ráfordítása 

- Célcsoport utazási, szállás, és étkezési költsége 

VII. Projektmenedzsment költség a 272/2014 (XI. 5.) Kormányrendelet a 
Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről című 5.sz. mellékletének 
3.8.2.pontjában, a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások 
figyelembevételével az alábbi költségtípusok számolhatók el a projekt 
menedzsment keretében: 

Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

- munkabér 
- foglalkoztatást terhelő adók, járulékok 

- személyi jellegű egyéb kifizetések 

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 

VIII. Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát) 

Az elszámolhatóságának kezdete: 2018. január 1., vége: 2020. október 31. 
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A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak 
személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához 
közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére. 
 

Jelen Felhívás keretében a 

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség, 
• Kötelező nyilvánosság biztosításának költsége, 

a közvetett költségek.  

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában 
a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

Költségtípus 

Maximális mértéke az 
összes elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások 
lefolytatásának költsége) 

7% 

• Projektmenedzsment 2,5% 

• Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 0,5% 

 

A helyi támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket 
szükséges csatolni:  

1. Támogatási kérelem adatlap 

2. Együttműködési szándéknyilatkozat (amennyiben releváns) 
3. Nyilatkozat, hogy a támogatást igénylő átlátható szervezetnek 

minősül-e az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint. 

4. A támogatást igénylő- a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a 
nemzetiségi önkormányzat, és a közalapítvány kivételével - alapító 
(létesítő) okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba 
vételét igazoló okirata. 

Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll: 

1. Árajánlatok: 
a) A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 

darab árajánlat, 
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén 
az írásos ajánlatok kiválthatóak hivatalos árajánlatok 
bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). 

2. Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási 
kérelemmel együtt benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett 
időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.  

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a HAJÓZD Helyi 
Akciócsoport helyi akciócsoport ügyfélszolgálathoz a +36 (48) 574 150 telefon-

számon, ahol hétfőtől csütörtökig 9.00 -12.00 és 13.00-16.00 óráig, pénteken 
07.30-13.30 óráig fogadják hívását. 
Az Ügyfélszolgálat személyesen kedden 8.00-12.00 óráig, szerdán 8.00-12.00 és 
13.00-16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óráig fogadja az ügyfeleket. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a HAJÓZD 
Helyi Akciócsoport honlapján: 

http://ozd.hu/content.php?cid=cont_575e73f4e57191.23649128 

Facebook: https://www.facebook.com/hajozd/ 

http://ozd.hu/content.php?cid=cont_575e73f4e57191.23649128
https://www.facebook.com/hajozd/

