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Szabályozási változások

• A TOP+ támogatások felhasználásának rendjét a 256/2021. (V.18.)

kormányrendelet szabályozza.

 adminisztratív terhek csökkentése

 korábbinál egységesebb, kevésbé terjedelmes jogszabály

• Továbbra is kiadásra kerülnek a szabályozást segítő dokumentumok

 likviditási terv,

 alvállalkozói nyilatkozat sablonok,

 piaci ár útmutató,

 pénzügyi elszámolási útmutató,

 DEB ügyrend

• CLLD mint végrehajtási eszköz kivezetése



Intézményrendszeri változások

• Az intézményrendszert illetően alapvető változások nem történtek

• TOP+ szereplők:

 Kedvezményezett,

 Közreműködő Szervezet (Magyar Államkincstár)

 Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium)

 Központi koordináció (Miniszterelnökség) + (KFF, IgH, EUTAF, PM költségvetés)

 Területi szereplő (megyei önkormányzatok és Budapest)

 Megyei projektmenedzsment szervezetek

 Gazdaságfejlesztési zóna kormánybiztosai

• Működést érintő változások

 Összeférhetetlenségi szabályok pontosítása

 Elektronikus kapcsolattartás



Támogatási kérelem benyújtása

• www.palyazat.gov.hu
 EPTK felület

 Online pályázati kitöltő program

 Ellenőrző funkciók

 Nyilatkozat generálás és beküldés

• Elektronikus aláírás vagy AVDH
 Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés – AVDH

 Ügyfélkapu regisztráció szükséges

 Nincs papír alapú nyilatkozat küldés

 Útmutató a palyazat.gov.hu oldalon

• Támogatási kérelem elutasításra kerül, ha
 a nyilatkozat hiányzik, vagy

 a nyilatkozatot elektronikus aláírással látták el, vagy nem AVDH szolgáltatással hitelesítették, vagy

 a nyilatkozatot nem a cégjegyzésre jogosult személy(ek) írták alá, vagy

 az aláírás hiányos, vagy érvénytelen, vagy nem hiteles

http://www.palyazat.gov.hu/


Támogatási kérelem elbírálása

• Jogosultsági és tartalmi értékelés szabályai alapvetően nem változnak

 Jogosultsági értékelés: 30 nap, Magyar Államkincstár

Tartalmi értékelés: állami értékelők (felhívásokban szereplő értékelési szempontok)

Hiánypótlások rövidülhetnek

• Döntés-előkészítő Bizottság – TKR standard eljárás esetén

• DEB tagjai:

 Irányító Hatóság vezetője

Területi szereplő

Érintett térség esetén a gazdaságfejlesztési zóna kormánybiztosa

• Csak az a támogatási kérelem támogatható, amelyet a területi szereplő is

támogatásra javasol

• Területi szereplőnek történő visszamutatás eltörlésre került

• DEB Ügyrend frissítése megtörtént



Támogatási jogviszony

• TOP+ felhívások kapcsán támogatási szerződések (TO nem jellemző)

• IH vezetői döntést követően TSZ kötés

 Magyar Államkincstár a szerződő fél

 A szerződéskötés során egyszeri alkalommal hiánypótlás kérhető, és tisztázó

kérdés tehető fel

 TSZ kötési feltételek teljesítése! (Támogatás feltételekkel)

• Támogatási szerződés esetén van mód halasztott hatálybaléptetésre

• Biztosítékmentesség továbbra is megilleti az önkormányzatokat

• Szerződésmódosítások, változás bejelentések

 A projektet érintő több változás típus kezelhető a jövőben TSZ módosítás helyett

egyszerű változás bejelentéssel – egyszerűbb, gördülékenyebb végrehajtás

 Változás bejelentések bizonyos eseteit elég a beszámolókor jelezni



Előleg igénylés, elszámolás, projektszámla

• Bővült a 100%-os támogatási előleg igénylésre jogosultak köre:

 költségvetési szerv

 közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság

 helyi önkormányzat, önkormányzati társulás

 közvetlen vagy közvetett többségi önkormányzati tulajdonban álló

gazdasági társaság, – megyei PM cégek!

 térségi fejlesztési tanács

 köztestület vagy közalapítvány

• Fentiektől eltérő Kedvezményezetteknél 25% a lehívható előleg mértéke

 Miniszteri engedéllyel emelhető

 Elszámolást követően újra igényelhető az adott %-os mértékig

• 50 M Ft támogatási összeg felett Kincstárnál vezetett számla

• 50 M Ft támogatás alatt Projektszámla



Költségnövekmények

• A végrehajtási rendelet részét képezik a költségnövekényekre vonatkozó

szabályok

• Változó értékhatárok:

 15% és 30 millió Ft

 30% és 100 millió Ft

 15% és 50 millió Ft (TOP+)

• Nem minősül költségnövekménynek, ha a többlettámogatás a szakpolitikai

felelős által kezdeményezett és az éves fejlesztési keret módosítása során

elfogadott műszaki-szakmai tartalombővítés végrehajtását szolgálja



ÁFA elszámolhatósága

• Egységes ÁFA elszámolhatósági szabályok kerültek megfogalmazásra

 ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2021-2027 programozási időszak című dokumentum

 www.palyazat.gov.hu oldalon már elérhető

• ÁFA levonási joggal rendelkező kedvezményezettek esetén a levonható

adók, közterhek az Európai Unióval elszámolható összköltség összegétől

függetlenül nem számolhatóak el,

• abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett, az egyéni

kedvezményezett vagy a kedvezményezett által nyújtott szolgáltatás igénybe

vevője ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével.

• ÁFA visszaigényléshez segítséget nyújt az útmutató illetve az IH, KSz

• Előzetes informális egyeztetések kiemelt fontossága

http://www.palyazat.gov.hu/


Tanácsok pályázatíráshoz

• Kérjük, hogy az alábbi szempontokra és eljárásrendi kritériumokra már a

pályázatírás során kiemelten figyeljenek (audit kockázatok):

 Közbeszerzések tervezése, egybeszámítási szabályok figyelembevétele

 Piaci ár igazolásának szabályszerűsége

 ÁFA besorolás, ÁFA elszámolhatóság

 Költségelemek állami támogatási szabályok szerinti besorolása, de minimis korlát

 EPTK felületen feltöltésre kerülő dokumentumok beazonosíthatósága,

kereshetősége

 Egyszerűsített költség elszámolási szabályok és könnyítések (SCO)

 Pályázati költségvetés felhívás szerinti elszámolható költségekhez való igazodása

 Mérföldkövek megfelelő (végrehajtást nem akadályozó) tervezése

 Kérdések esetén előzetes informális egyeztetés a Közreműködő Szervezettel



Köszönöm a figyelmet!

Sikeres pályázatírást és 

projektmegvalósítást kívánunk!


