JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaföldvár 2019. február 21. napján 15.00 órakor a Tiszaföldvári
Polgármesteri Hivatal üléstermében (5430, Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. I.
emelet) a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport üléséről

Az ülés napirendje:
1. Tájékoztató a 2017. évben TOP-7.1.1-16-2017- azonosító számon benyújtott a Tiszazug
Északi Kapuja – Tiszaföldvár Város Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia
• „Kulturális-, szabadidős és közösségfejlesztő programok támogatása” című, TOP7.1.1-16-H-114-2 azonosító számú,
• „Kompetenciafejlesztő-, szemléletformáló programok, képzések támogatása” című,
TOP-7.1.1-16-H-114-3 azonosító számú, valamint a
• „Helyi értékekre és hagyományokra építő, helyi identitást erősítő aktivitások
támogatása” című, TOP-7.1.1-16-H-114-4 azonosító számú
helyi felhívásairól (1. melléklet)
2. Beszámoló a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport munkaszervezetének 2018. évi működéséről
(2. melléklet)
3 Döntés a Helyi Bíráló Bizottság összetételéről, tagjainak megválasztásáról
4. A Helyi Bíráló Bizottság ügyrendjének elfogadása (3. melléklet)
Levezető elnök: Hegedűs István helyi közösség elnöke

Jelen vannak:
Szavazati joggal:
Név
Hegedűs István polgármester
Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin
címzetes főjegyző
Ollé László ügyvezető igazgató
Dobróka András intézményvezető
Béres Mária
Soós Antal

Képviselt szervezet
Tiszaföldvár Város Önkormányzata
Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.
Városi Művelődési Ház Tiszaföldvár
Tiszazugi Földrajzi Múzeum
Tiszaföldvár Városi Sportegyesület képviseletében

Lipka Andrásné egyesületi elnök
Tömösközi Károly alapítványi elnök
Lakatos Irén ügyvezető, társtulajdonos
ifj. Ollé László

Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre
Egyesület
Az Ószőlői Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvány
CIKTA Cipőgyár Kft.
Nagy és Társa Kft. képviseletében

Tanácskozói joggal:
- Lendvai Orsolya, a Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal műszaki osztályvezetője
- Takó Gyula a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport munkaszervezetének vezetője
- Vágó Zsuzsanna a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport munkaszervezetének tagja
- Patóné Bajkai Diána a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport munkaszervezetének tagja

A Tiszaföldvári Városi Sportegyesület képviseletében Soós Antal (meghatalmazással) a Nagy
és Társa Kft. képviseletében pedig ifj. Ollé László (meghatalmazással) volt jelen és képviselte
a szervezetet.
Dr. Demecs Katalin a Mocorgó Művészeti és Sport Egyesület elnöke és Csontos Gyula az
Égbolt Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató és Termelő Kft. részéről jelezte
távolmaradását az ülésről.
A levezető elnök megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Tiszaföldvári Helyi
Akciócsoport 10 tagja jelen van.
A résztvevők 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett jegyzőkönyv vezetőnek választják
Patóné Bajkai Diánát, a munkaszervezet projekt asszisztensét, valamint jegyzőkönyv
hitelesítőnek választják Béres Máriát (szervezet: Tiszazugi Földrajzi Múzeum).

1. napirendi pont:
Tájékoztató a Tiszazug Északi Kapuja – Tiszaföldvár Város Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégia
• „Kulturális-, szabadidős és közösségfejlesztő programok támogatása” című, TOP7.1.1-16-H-114-2 azonosító számú,
• „Kompetenciafejlesztő-, szemléletformáló programok, képzések támogatása” című,
TOP-7.1.1-16-H-114-3 azonosító számú, valamint a
• „Helyi értékekre és hagyományokra építő, helyi identitást erősítő aktivitások
támogatása” című, TOP-7.1.1-16-H-114-4 azonosító számú
helyi felhívásairól (1. melléklet)
Hegedűs István konzorciumi elnök felkérésére Lendvai Orsolya tájékoztatja a jelenlévőket a
„Kulturális-, szabadidős és közösségfejlesztő programok támogatása”,
a
„Kompetenciafejlesztő-, szemléletformáló programok, képzések támogatása”, valamint a
„Helyi értékekre és hagyományokra építő, helyi identitást erősítő aktivitások támogatása”
című, az Irányító Hatóság által 2019. február 20-án elfogadott helyi felhívásokról.
A pályázati felhívások az elfogadástól számított 10 napon belül megjelentetésre kerülnek a
Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport honlapján (http://www.tiszafoldvarclld.hu), valamint
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elérhetőek lesznek a Facebook Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport oldalán
(https://www.facebook.com/tiszafoldvarclld/). A helyi támogatási kérelmek benyújtására
2019. április 1. naptól 2019. június 30. napig van lehetőség.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A levezető elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport közgyűlése 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:

Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport
1/2019.(II.21.) számú határozata
Tájékoztató a Tiszazug Északi Kapuja – Tiszaföldvár Város Helyi Közösségi Fejlesztési
Stratégia „Kulturális-, szabadidős és közösségfejlesztő programok támogatása” című,
TOP-7.1.1-16-H-114-2 azonosító számú, „Kompetenciafejlesztő-, szemléletformáló
programok, képzések támogatása” című, TOP-7.1.1-16-H-114-3 azonosító számú,
valamint a „Helyi értékekre és hagyományokra építő, helyi identitást erősítő aktivitások
támogatása” című, TOP-7.1.1-16-H-114-4 azonosító számú helyi felhívásairól
A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport a Tiszazug Északi Kapuja – Tiszaföldvár Város Helyi
Közösségi Fejlesztési Stratégia „Kulturális-, szabadidős és közösségfejlesztő programok
támogatása” című, TOP-7.1.1-16-H-114-2 azonosító számú, „Kompetenciafejlesztő-,
szemléletformáló programok, képzések támogatása” című, TOP-7.1.1-16-H-114-3 azonosító
számú, valamint a „Helyi értékekre és hagyományokra építő, helyi identitást erősítő
aktivitások támogatása” című, TOP-7.1.1-16-H-114-4 azonosító számú helyi felhívásairól
szóló tájékoztatót elfogadta. (A tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2. napirendi pont:
Beszámoló a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport munkaszervezetének 2018. évi
működéséről (2. melléklet)
Hegedűs István konzorciumi elnök felkérésére Takó Gyula a HACS munkaszervezetének
vezetője tájékoztatja a jelenlévőket a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport munkaszervezetének
2018. évi munkájáról.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A levezető elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport közgyűlése 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
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Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport
2/2019.(II.21.) számú határozata
Beszámoló a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport munkaszervezetének
2018. évi működéséről
A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport közgyűlése a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport
munkaszervezetének 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadta. (A beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. napirendi pont:
Döntés a Helyi Bíráló Bizottság összetételéről, tagjainak megválasztásáról
Hegedűs István konzorciumi elnök felkérésére Takó Gyula ismerteti, hogy a TOP CLLD
Működési Kézikönyvének való megfelelés céljából, a helyi támogatási kérelmekről való
döntés megalapozása érdekében Helyi Bíráló Bizottság (HBB) létrehozása szükséges.
A helyi bíráló bizottság a HACS döntéshozó testülete által választott önálló testület, amelynek
feladata javaslattétel azon helyi támogatási kérelmek támogatására, amelyek leginkább
biztosítják a helyi közösségi fejlesztési stratégia célkitűzéseinek megvalósulását és
célértékeinek elérését.
A HBB legalább 5 állandó, 3 póttagból áll, illetve a HBB tagjai választanak maguk közül
elnököt. A helyi bíráló bizottságon belül mindenkor biztosítani szükséges, hogy a
döntéshozatali szinten egyetlen érdekcsoport ne rendelkezzen a szavazati jogok 49%-ot
meghaladó hányadával.
A tagok megbízási ideje határozott, 2021. december 31-ig érvényes.

Levezető elnök 5 állandó és 3 póttag megválasztását javasolja:
Állandó tagnak:
• Hegedűs István - Tiszaföldvár Város Önkormányzata
• Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin - Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
• Ollé László - Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.
• Lakatos Irén - CIKTA Cipőgyár Kft.
• Lipka Andrásné - Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre Egyesület
Póttagnak:
• Nagy Ferenc - Nagy és Társa Kft.
• Béres Mária - Tiszazugi Földrajzi Múzeum
• Tömösközi Károly - Az Ószőlői Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A levezető elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport közgyűlése 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
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Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport
3/2019.(II.21.) számú határozata
Helyi Bíráló Bizottság összetételéről, tagjainak megválasztásáról

A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport „A TISZAZUG ÉSZAKI KAPUJA- Tiszaföldvár Város
Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiája” című, TOP-7.1.1-16-2017-00114 azonosító számú
pályázat megvalósítása során meghirdetett helyi támogatási kérelmekről való döntés
megalapozása érdekében a Helyi Bíráló Bizottságot megalakítja.
A Helyi Bíráló Bizottság 5 állandó tagból és 3 póttagból alakul meg. A tagok megbízási ideje
2021. december 31-ig szól.
Állandó tagnak:
• Ollé László - Tiszaföldvári Városüzemeltető Nonprofit Kft.
• Hajós Attiláné Dr. Szlama Katalin - Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal
• Hegedűs István - Tiszaföldvár Város Önkormányzata
• Lakatos Irén - CIKTA Cipőgyár Kft.
• Lipka Andrásné - Tiszaföldvári Képzőművészeti Alkotók Köre Egyesület
Póttagnak:
• Nagy Ferenc - Nagy és Társa Kft.
• Béres Mária - Tiszazugi Földrajzi Múzeum
• Tömösközi Károly - Az Ószőlői Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

4. napirendi pont
A Helyi Bíráló Bizottság ügyrendjének elfogadása (3. melléklet)
Hegedűs István felkéri Takó Gyulát a munkaszervezet vezetőjét a Helyi Bíráló Bizottság
ügyrendjének rövid bemutatására.
Takó Gyula ismerteti, hogy a HBB összehívására, működésére, tagjaira vonatkozó előírásokat
a HACS által elkészített és az IH által jóváhagyott ügyrendben kell meghatározni. A HACS a
HBB ügyrendjét a Működési Kézikönyv 4. mellékletben megadott javaslat alapján készíti el
és nyújtja be jóváhagyásra az Irányító Hatósághoz.
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.
A levezető elnök szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport közgyűlése 10 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta:
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1. MELLÉKLET
KULTURÁLIS-, SZABADIDŐS ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ
PROGRAMOK TÁMOGATÁSA
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-114-2

Jelen felhívást a „Tiszazug Északi Kapuja – Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport” c. helyi
közösségi fejlesztési stratégia (HKFS) keretében a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport hirdeti
meg a TOP-7.1.1-16-2017-00114 számú, a HACS és a RFP IH között létrejött
Együttműködési Megállapodás alapján.
A HKFS 6.1.4. fejezete rögzíti: az Aktív közösségi- és kulturális élet, egészségtudatos
életmód alakítása a cél.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019.
április 01. naptól 2019. június 30. napig van lehetőség.
A helyi támogatási kérelmek értékelésére, bírálására az összes kérelem benyújtását
követően kerül sor.
Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében a Tartalmi értékelési
szempontrendszer (Felhívás 4.4.2 bekezdés 3.pontja) alapján a támogatási kérelemre
adott összesen minősítés „nem felel meg”. A megfelelt minősítés elérése nem jelenti
automatikusan a támogatás megítélését!

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000 Ft –
maximum 5.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke nem állami támogatásnak minősülő fejlesztés esetén az
összes elszámolható költség 100 %-a.
A csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható
költségek 100 %-a.

Előleg igénylése:
A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 25%-ának megfelelő összegű
támogatási előleget biztosít.
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A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 40
millió Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap (ESZA) és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 8-80 db.

Támogatást igénylők köre:
A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tiszaföldvár városban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel
rendelkező civil szervezet, amelyeknek a létesítő dokumentumaiban megfogalmazott céljai
egyértelműen kapacsolódnak a megvalósítandó projektekhez, valamint a létesítő okiratában szerelő
bejegyző végzés dátuma 2018. január 01. előtti.
A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozattal és alátámasztó dokumentummal szükséges annak
igazolása, hogy a pályázó szervezet legalább 3 éves tapasztalattal bír a kulturális programok
és/vagy közösségi programok megvalósítása és/vagy a közösségi fejlesztések, közösségfejlesztés
és/vagy szabadidős- és/vagy sportprogramok szervezése terén.
Jelen pályázati felhívásra az alábbi (GFO) szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 Helyi önkormányzatok társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
37 Helyi nemzetiségi önkormányzatok
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
51-52 Egyesület (kivéve az 524, 511, 512, 513, 514 GFO kóddal rendelkező szervezeteket)
55 Egyházi jogi személy
56 Alapítvány, jogi személyiségű intézményi és szervezeti egysége
57 Non-profit gazdasági társaságok
599 Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet
61, 69 Egyéb jogi személyiség nélküli non-profit szervezet
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi
formában nincs lehetőség.
Egy támogatást igénylő a jelen felhívás keretében több támogatási kérelmet is
benyújthat, csak nem ugyanazon tevékenységek megvalósítására.
Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki nem tartozik
(a felhívás 4.1 fejezetben) felsoroltaknak megfelelő kedvezményezeti körbe.
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A projekt területi korlátozása:
Támogatás kizárólag a Tiszaföldvári HACS IH által elfogadott HKFS-ben rögzített földrajzi
területén (akcióterület) megvalósuló fejlesztésekhez vehető igénybe.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
A kulturális-, szabadidős és közösségfejlesztő programok megvalósítása
A főtevékenységen belül az alábbi altevékenységek támogathatóak önállóan:
a) kulturális programok megvalósítása,
b) a hasznos szabadidő eltöltésére irányuló programok,
c) különböző előadó-művészeti programok,
d) különböző közösségi és kulturális területen tevékenykedő szervezetek, csoportok,
közösségek közösségfejlesztő programjai,
e) alkotó közösségek programjai,
f) sportesemények, bemutatók, helyi versenyek.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatás, nyilvánosság: A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó
elvárásokat az Általános Útmutató a TOP CLLD helyi felhívásokhoz c. dokumentum 10.
fejezete tartalmazza.

2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan
támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:
Programok szervezéséhez és lebonyolításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés és
immateriális javak beszerzése (kizárólag az elszámolható költségek 10%-át meg nem
haladó mértékben támogatható).
Továbbá felhívás keretében (a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban) meghatározott
tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba
lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
A pályázat benyújtásának a napján a projekt saját felelősségre megkezdhető. A
felhívás keretében támogatott projektek költségeinek elszámolhatóságának
kezdete jelen felhívás keretében benyújtott pályázat benyújtásának napja.
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A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok
vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Maximális mértéke az összes elszámolható
költségre vetítve (%)

Költségtípus
Projektmenedzsment

2,5%

Eszközök beszerzésének költsége

10 %

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

0,5%

Általános (rezsi) költségek

1,0%

A fenti korlátozások nem jelentik a felsorolt költségtípusok százalékban meghatározott
átalánnyal történő elszámolását.
Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása
a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek:
Jelen felhívás tekintetében nem releváns.

Fenntartási kötelezettség:
Jelen felhívás tekintetében nem releváns.

Biztosítékok köre:
Jelen felhívás tekintetében nem releváns.
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KOMPETENCIAFEJLESZTŐ-, SZEMLÉLETFORMÁLÓ PROGRAMOK,
KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-114-3

Jelen felhívást a „Tiszazug Északi Kapuja – Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport” c. helyi
közösségi fejlesztési stratégia (HKFS) keretében a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport hirdeti
meg a TOP-7.1.1-16-2017-00114 számú, a HACS és a RFP IH között létrejött
Együttműködési Megállapodás alapján.
A

HKFS

6.1.5. fejezete rögzíti:

a

település megtartó

képességének, társadalmi

kohéziójának és központi szerepének erősítése a cél.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019.
április 01. naptól 2019. június 30. napig van lehetőség.
A helyi támogatási kérelmek értékelésére, bírálására az összes kérelem benyújtását
követően kerül sor.
Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében a Tartalmi értékelési
szempontrendszer (Felhívás 4.4.2 bekezdés 3.pontja) alapján a támogatási kérelemre
adott összesen minősítés „nem felel meg”. A megfelelt minősítés elérése nem jelenti
automatikusan a támogatás megítélését!

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 500.000 Ft –
maximum 5.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke nem állami támogatásnak minősülő fejlesztés esetén az
összes elszámolható költség 100 %-a.
A csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható
költségek 100 %-a.

Előleg igénylése:
A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 25%-ának megfelelő összegű
támogatási előleget biztosít.

A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg7,5
millió Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap (ESZA) és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2-15 db.
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Támogatást igénylők köre:
Pályázatot nyújthat be Tiszaföldvár Városban székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező
jogi személyiségű szervezet, amely igazolhatóan legalább 1 éves tapasztalattal
bír hátrányos helyzetű célcsoportok fejlesztése, felzárkóztatása területén, valamint
vállalja legalább 2 fő hátrányos helyzetű személy projektbe történő bevonását.
Az igazolás módja a támogatást igénylő referencia nyilatkozata.
Jelen pályázati
pályázatot:
113
114
211
212
213
231

felhívásra

az

alábbi

(GFO)

szervezetek

nyújthatnak

be

Korlátolt felelősségű társaság
Részvénytársaság
Közkereseti társaság
Betéti társaság
Egyéni cég
Egyéni vállalkozó

312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 Helyi önkormányzatok társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
37 Helyi nemzetiségi önkormányzatok
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
51-52 Egyesület (kivéve az 524, 511, 512, 513, 514 GFO kóddal rendelkező
szervezeteket)
55 Egyházi jogi személy
56 Alapítvány, jogi személyiségű intézményi és szervezeti egysége
57 Non-profit gazdasági társaságok
599 Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet
61, 69 Egyéb jogi személyiség nélküli non-profit szervezet

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi
formában nincs lehetőség.
Egy támogatást igénylő a jelen felhívás keretében több támogatási kérelmet is
benyújthat, csak nem ugyanazon tevékenységek megvalósítására.
Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki nem tartozik
(a felhívás 4.1 fejezetben) felsoroltaknak megfelelő kedvezményezeti körbe.

A projekt területi korlátozása:
Támogatás kizárólag a Tiszaföldvári HACS IH által elfogadott HKFS-ben rögzített földrajzi
területén (akcióterület) megvalósuló fejlesztésekhez vehető igénybe.
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A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
A kompetenciafejlesztő-, szemléletformáló programok megvalósítása
A főtevékenységen belül az alábbi altevékenységek támogathatóak önállóan:
a) képzések megvalósítása
b) kompetenciafejlesztő programok (műhelyek, táborok, előadások,
szemináriumok)
c) szemléletformáló programok
d) tanulmányutak és tapasztalatcserék

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatás, nyilvánosság: A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó
elvárásokat az Általános Útmutató a TOP CLLD helyi felhívásokhoz c. dokumentum 10.
fejezete tartalmazza.

2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan
támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:
a) programok szervezéséhez és lebonyolításához közvetlenül kapcsolódó
eszközbeszerzés (kizárólag az elszámolható költségek 10%-át meg nem
haladó mértékben támogatható).
b) eszközök bérleti díja
c) személyi költségek

Továbbá felhívás keretében (a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban) meghatározott
tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba
lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
A pályázat benyújtásának a napján a projekt saját felelősségre megkezdhető. A
felhívás keretében támogatott projektek költségeinek elszámolhatóságának
kezdete jelen felhívás keretében benyújtott pályázat benyújtásának napja.
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A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok
vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus

Maximális mértéke az összes elszámolható
költségre vetítve (%)

A célcsoport támogatásának költségei

5%

Projektmenedzsment

2,5%

Eszközbeszerzés költségei

10 %

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

0,5%

Általános (rezsi) költségek

1%

A fenti korlátozások nem jelentik a felsorolt költségtípusok százalékban meghatározott
átalánnyal történő elszámolását.
Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása
a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek:
Jelen felhívás tekintetében nem releváns.

Fenntartási kötelezettség:
Jelen felhívás tekintetében nem releváns.

Biztosítékok köre:
Jelen felhívás tekintetében nem releváns.

8

HELYI ÉRTÉKEKRE ÉS HAGYOMÁNYOKRA ÉPÍTŐ, HELYI
IDENTITÁST ERŐSÍTŐ AKTIVITÁSOK TÁMOGATÁSA
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-114-4

Jelen felhívást a „Tiszazug Északi Kapuja – Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport” c. helyi
közösségi fejlesztési stratégia (HKFS) keretében a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport hirdeti
meg a TOP-7.1.1-16-2017-00114 számú, a HACS és a RFP IH között létrejött
Együttműködési Megállapodás alapján.
A HKFS 6.1.6. fejezete rögzíti: A helyi hagyományok és kulturális értékek bekapcsolása a
gazdaságba a cél.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
Jelen helyi felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2019.
április 01. naptól 2019. június 30. napig van lehetőség.
A helyi támogatási kérelmek értékelésére, bírálására az összes kérelem benyújtását
követően kerül sor.
Nem támogathatók azok a támogatási kérelmek, amelyek esetében a Tartalmi értékelési
szempontrendszer (Felhívás 4.4.2 bekezdés 3.pontja) alapján a támogatási kérelemre
adott összesen minősítés „nem felel meg”. A megfelelt minősítés elérése nem jelenti
automatikusan a támogatás megítélését!

A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 555.000 Ft –
maximum 4.162.500 Ft.
A támogatás maximális mértéke nem állami támogatásnak minősülő fejlesztés esetén az
összes elszámolható költség 100 %-a.
A csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható
költségek 100 %-a.

Előleg igénylése:
A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 25%-ának megfelelő összegű
támogatási előleget biztosít.
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A rendelkezésre álló forrás:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg8,325
millió Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap (ESZA) és Magyarország
költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma:2-15 db.

Támogatást igénylők köre:
A célcsoportból pályázatot nyújthat be Tiszaföldvár városban székhellyel, telephellyel
vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, amelyeknek a létesítő dokumentumaiban
megfogalmazott céljai egyértelműen kapacsolódnak a megvalósítandó projektekhez,
valamint a létesítő okiratában szereplő bejegyző végzés dátuma 2016. január 01. előtti.
A támogatási kérelem benyújtásakor referencia nyilatkozattal szükséges annak igazolása,
hogy a támogatást igénylő legalább 3 éves tapasztalattal bír a kulturális
programok, helyi identitás vagy hagyományőrző programok lebonyolítása területén.
Jelen pályázati
pályázatot:

felhívásra

az

alábbi

(GFO)

szervezetek

nyújthatnak

be

312 Központi költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzat
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
325 Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
327 Helyi önkormányzatok társulása
328 Területfejlesztési önkormányzati társulás
37 Helyi nemzetiségi önkormányzatok
381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
51-52 Egyesület (kivéve az 524, 511, 512, 513, 514 GFO kóddal rendelkező
szervezeteket)
55 Egyházi jogi személy
56 Alapítvány, jogi személyiségű intézményi és szervezeti egysége
57 Non-profit gazdasági társaságok
599 Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet
61, 69 Egyéb jogi személyiség nélküli non-profit szervezet

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi
formában nincs lehetőség.
Egy támogatást igénylő a jelen felhívás keretében több támogatási kérelmet is
benyújthat, csak nem ugyanazon tevékenységek megvalósítására.

10

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki nem tartozik
(a felhívás 4.1 fejezetben) felsoroltaknak megfelelő kedvezményezeti körbe.
A projekt területi korlátozása:
Támogatás kizárólag a Tiszaföldvári HACS IH által elfogadott HKFS-ben rögzített földrajzi
területén (akcióterület) megvalósuló fejlesztésekhez vehető igénybe.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:
A

helyi

értékekre

és

hagyományokra

építő,

helyi

identitást

erősítő

aktivitások

megvalósítása.
A főtevékenységen belül az alábbi altevékenységek támogathatóak önállóan:

a) A helyi értékek és hagyományok megismerését szolgáló programok, rendezvények,
képzések, táborok, kiállítások, megvalósítása (helytörténet, helyi értéktár, népi kézműves
mesterségek
b) Helyi gyűjtemények bemutathatóvá tétele
c) A helyi értékeket és hagyományokat bemutató, ismeretterjesztő kiadványok kiadása,
elektronikus felületen való megjelenítése
d) Helytörténeti tankönyv összeállítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Tájékoztatás, nyilvánosság: A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó
elvárásokat az Általános Útmutató a TOP CLLD helyi felhívásokhoz c. dokumentum 10.
fejezete tartalmazza.

2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan
támogatható tevékenységhez kapcsolódóan támogathatóak:
d) programok szervezéséhez és lebonyolításához közvetlenül kapcsolódó
eszközbeszerzés és immateriális javak beszerzése (kizárólag az elszámolható
költségek 10%-át meg nem haladó mértékben támogatható).
e) eszközök bérleti díja
f) személyi költségek
Továbbá felhívás keretében (a 3.1.1. - 3.1.2. pontokban) meghatározott
tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba
lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
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A pályázat benyújtásának a napján a projekt saját felelősségre megkezdhető. A
felhívás keretében támogatott projektek költségeinek elszámolhatóságának
kezdete jelen felhívás keretében benyújtott pályázat benyújtásának napja.

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

Költségtípus

Maximális mértéke az összes elszámolható
költségre vetítve (%)

Projektmenedzsment

2,5%

Eszközök beszerzésének költsége

10 %

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása

0,5%

Általános (rezsi) költségek

1,0%

A fenti korlátozások nem jelentik a felsorolt költségtípusok százalékban meghatározott
átalánnyal történő elszámolását.
Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása
a támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek:
Jelen felhívás tekintetében nem releváns.

Fenntartási kötelezettség:
Jelen felhívás tekintetében nem releváns.

Biztosítékok köre:
Jelen felhívás tekintetében nem releváns.
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3. MELLÉKLET

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ülés jegyzőkönyve
I.

Alapadatok

HACS megnevezése
HBB ülés időpontja
HBB ülés helyszíne

Jelenlévők
(jelenléti ív
alapján)

állandó HBB tagok,
szavazati joggal (fő)
meghívott HBB tagok,

tanácskozási joggal
(fő)

Távol van (állandó, szavazati joggal
rendelkező tag/ok)
Póttagként részt vesz
Érintett helyi felhívás címe
Érintett helyi felhívás kódszáma
Támogatási keretösszeg
Meghirdetés időpontja
Benyújtás határideje

II.

Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, összeférhetetlenség

Az elnök köszönti a megjelenteket és megvizsgálja a határozatképességet. Megállapítja, hogy a HBB
összesen <%> fő szavazati joggal rendelkező tagja közül <%> fő jelen van. A jelen lévő szavazati
joggal rendelkező tagok száma alapján a szektorok aránya megfelel a HBB ügyrendjében
foglaltaknak. Fentiek alapján megállapította a Bizottság határozatképességét és az ülést megnyitotta.
Felkérte egyúttal a munkaszervezet jelenlévő képviselőjét a jegyzőkönyv elkészítésére, illetve <név>
állandó tagot a hitelesítésére.
Az elnök megállapította, hogy a megtárgyalandó helyi támogatási kérelmekkel kapcsolatosan
összeférhetetlenség nem merült fel/az alábbi helyi támogatási kérelmekkel kapcsolatosan merült fel
összeférhetetlenség.

3. MELLÉKLET
Helyi támogatási kérelem
sorszáma

Helyi támogatási kérelem címe

Érintett HBB tag

Az érintett HBB tag a releváns támogatási kérelem megvitatásában és az azzal kapcsolatos
döntéshozatalban nem vesz részt.
III.

A napirend elfogadása
Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat:
1. A napirend elfogadása
2. A <helyi felhívás kódszáma és megnevezése> c. felhívás és a beérkezett támogatási
kérelmek összefoglaló ismertetése
3. Az egyes helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének megvitatása
4. Javaslat a helyi támogatási kérelmek rangsoráról
5. %
6. %
7. Egyebek
8. Az ülés lezárása
Napirend megtárgyalása
Szavazás:
A HBB határozata a napirendről:

IV.

A <helyi felhívás kódszáma és megnevezése> c. felhívás és a beérkezett támogatási
kérelmek összefoglaló ismertetése
A munkaszervezet képviselője röviden ismerteti a felhívást, valamint áttekintést nyújt a beérkezett
támogatási kérelmekről az alábbiak alapján.
Helyi támogatási
kérelmek száma
(db)

Benyújtási határidőig beérkezett helyi támogatási
kérelmek (, az elutasításra és a támogatásra
javasolt kérelmek összesen)
Benyújtási határidő után
érkezett
Nem hiánypótolható
dokumentumok hiánya, nem
megfelelősége
Elutasításra
javasolt helyi
Jogosultsági kritériumoknak
támogatási
való nem megfelelés
kérelmek az
hiánypótlást követően
elutasítás
Tartalmi értékelés során nem
indoka alapján
érte le a helyi felhívásban
meghatározott minimális
pontszámot (ha releváns)
Elutasításra javasolt projekt
összesen:
Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek
Vita, kérdések:

Helyi támogatási
kérelmek által igényelt
támogatás összege (Ft)
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V.

A HBB ülésre felterjesztett helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének megvitatása
A munkaszervezet képviselője egyenként bemutatja a helyi támogatási kérelmeket és azok
értékelését.

V.1 Az HACS munkaszervezete által a jogosultság ellenőrzése alapján elutasításra javasolt
helyi támogatási kérelmek bemutatása egyenként, a helyi projekt értékelési lapja alapján
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A helyi támogatási kérelem azonosítója
A helyi támogatási kérelem címe
A támogatást igénylő neve
Az igényelt támogatás összege
A projekt tartalmának rövid összegzése
Az elutasítás indoka*

*Benyújtási határidő után érkezett / A hiányzó vagy nem megfelelő nem hiánypótolható
dokumentumok megnevezése / A hiánypótlást követően hiányzó, nem megfelelő hiánypótolható
jogosultsági kritériumok megnevezése
Vita, kérdések:
Szavazás:
A HBB határozata:

V.2 A HACS munkaszervezte által jogosultnak ítélt, tartalmi értékelésen átesett helyi
támogatási kérelmek egyenként, a helyi projekt értékelési lapja alapján
1.
2.
3.
4.
5.

A helyi támogatási kérelem azonosítója
A helyi támogatási kérelem címe
A támogatást igénylő neve
Az igényelt támogatás összege
A projekt tartalmának rövid összegzése
a. megvalósítandó tevékenységek
b. tervezett eredmények
c. mérföldkövek
d. indikátor vállalások
6. Tartalmi értékelésen elért pontszám
Vita, kérdések:
Szavazás:
A HBB határozata:

VI.

Javaslat a helyi támogatási kérelmek rangsoráról
Elutasításra javasolt helyi támogatási kérelmek
Helyi támogatási
kérelem sorszáma

Helyi támogatási
kérelem címe

Elutasítás indoka*
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Helyi támogatási
kérelem sorszáma

Helyi támogatási
kérelem címe

Elutasítás indoka*

*pl: Benyújtási határidő után érkezett / Nem hiánypótolható dokumentumok hiánya, nem
megfelelősége / Jogosultsági kritériumoknak való nem megfelelés hiánypótlást követően / Tartalmi
értékelés során nem érte le a helyi felhívásban meghatározott minimális pontszámot (ha releváns) /
Jogosultsági ellenőrzés és tartalmi értékelés alapján támogatható forráshiány miatt elutasított
Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek (pontszám szerint csökkenő sorrendben)

Helyi támogatási
kérelem
sorszáma

Helyi támogatási
kérelem címe

Tartalmi
értékelésen
elért pontszám

A támogatás
javasolt
összeg

A helyi
támogatási
kérelem
támogatása
esetén
fennmaradó
forrás (elvi
keret) (Ft)

TARTALÉKLISTA (opcionális)

Újraértékelésre visszaküldött helyi támogatási kérelem
Helyi támogatási
kérelem sorszáma

Helyi támogatási
kérelem címe

Tartalmi
értékelésen
elért pontszám

Újraértékelés
szükségességének indoklása

Újbóli jogosultsági ellenőrzésre ellenőrzésre visszaküldött helyi támogatási kérelem
Helyi támogatási
kérelem sorszáma

Helyi támogatási
kérelem címe

Újbóli ellenőrzés szükségességének indoklása
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VII.

Egyebek

VIII.

Az ülés lezárása
Az elnök megköszönte a bizottsági tagok munkáját és megállapította, hogy a döntési folyamat
mindenben megfelelt a vonatkozó ügyrendnek. A HBB ülése során eljárási szabálytalanság nem
merült fel, az ülést lezárta.

IX.

Mellékletek
1. Jelenléti ív
2. Értékelési lapok
Név

A jegyzőkönyvet <éééé.hh.nn-án>
készítette
A jegyzőkönyvet <éééé.hh.nn-án>
hitelesítette
A jegyzőkönyvet <éééé.hh.nn-án>
ellenjegyezte*
* HACS elnök

Aláírás

