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Miért a vezető kedvezményezett (VK)?
 A pályázat zökkenőmentes és integrált megvalósítása és a kivánt célkitűzések
elérése érdekében
 A FELELŐSSÉGLÁNC egyszerűsitése: a VK a teljes pályázat kapcsán
felelősséget vállal az Irányitó Hatóság felé. Eredmények: 1 Támogatási szerződés
– 1 Fizetési folyamat –1 Kapcsolattartó személy
 A megvalósított pályázat pontosabb ELLENŐRZÉSE érdekében a VK közös
Pályázatjelentéseket küld az eMS-en keresztül a Közös Titkárságnak

A VK elvének lényege

IH/KT

VK
Partnerségi Megállapodás

P2

•A tevékenységek irányitása,
kommunikációja, megvalositása és
koordinálása a partnerek között

P1

P3

TAGÁLLAM 2

TAGÁLLAM 1

Adminisztratív kapcsolat a Pályázat és
Program között/ A Program szerződéses
partnere

A tevékenységek megvalósítása és az
ezzel kapcsolatos felelősségválallás

A Támogatási szerződés (Subsidy contract)

 A standard minta a pályázati kiírás tipusától függ (nyílt vagy stratégiai)
 Nyílt pályázati felhívás – támogatási alapok túl-szerződése (overcontracting) mintegy maximum 110%-al
Specifikus támogatási
szerződés túl-szerződés (over-contracting) feltételek mellett
 A szerződések meghatározzák a projekt megvalósításának feltételeit,
beleértve: időtartam, érték, a költségek elszámolhatóságát és megtérítését,
a felek jogait és kötelezettségeit, a szabálytalanságokat és a visszatérítést, a
szerződés módosítását, felmondását, stb.

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (Subsidy contract) és MELLÉKLETEI

A pályázat megvalósításához szükséges ERFA finanszírozás jogalapja
Támogatási
szerződés

Pályázat
költségvetés
1 sz. melléklet

Partnerségi
megállapodás
3 sz. melléklet

Kifizetési ütemterv
4 sz. melléklet

Jóváhagyott pályázati
kérelem –
2 sz. melléklet

A Támogatási szerződés (Subsidy contract)
Kifizetési ütemterv (Schedule for spending forecast and reimbursment claim
– 4 sz. melléklet) és Kötelezettségvállalás visszavonása:
 A 4 sz. mellékletben előirányzott összegek (a projekt végrehajtásának félidejéig
előrelátott kiadások) szerepelnek a támogatási szerződésben és szigorúan figyelembe
kell venni őket, különben kötelezettségvállalás visszavonásához vezethet az alábbiak
szerint:
A kedvezményezettek költségvetésének 10% - os csökkentése, amennyiben az
eredetileg tervezett kiadások kevesebb mint 75% - át igényelték az FLC/ESZE - től
A kedvezményezettek költségvetésének 25% - os csökkentése, amennyiben az
eredetileg tervezett kiadások kevesebb mint 50% - át igényelték az FLC/ESZE - től
A kötelezettségvállalás visszavonásának eredményeként létrejött szerződés
módosítása az IH Vezetője által aláírt Határozat formájában történik, amely a
szerződés szerves részévé válik

A Támogatási szerződés (Subsidy contract)
A kiadások elszámolhatóságának feltételei:
A pályázat jóváhagyása után voltak lekötve (kivéve az előkészítési
költségeket)
Összhangban vannak a hatályos úniós és nemzeti jogszabályokkal
Szerepelnek a pályázati kérelemben
Megfelelnek a Program által meghatározott feltételeknek
Költségtérítés:
A Vezető kedvezményezett által készített pályázatjelentések, amelyek
összesítik a partnerjelentésekben és a kapcsolódó ESZE igazolásokban
található információkat
A pályázatjelentések csak az ESZE által igazolt kiadásokat tartalmazzák
Az összegek átutalása, euróban, a Vezető kedvezményezett számlájára
történik, aki köteles átutalni a partnereknek a megfelelő összegeket

Pályázat
Megvalósítás

•Folyamatos
•kommunikáció

Információ
gyűjtése és
átadása
Megvalósítás

Projektképvisele
t

A tervezett
előrehaladás
elérése

•A projekt
tevékenységekkel
kapcsolatos
kiadások

Támogatás
átutalása

Az IH
tájékoztatása

Összegek átutalása
szabálytalanság
esetén

Módosítási
kérelmek
benyújtása

Projektjelentés és
•kifizetési kérelem

Támogatási szerződés
A VK szerepköre és felelőssége
 jogosult a projektben részt vevő összes kedvezményezett képviseletére
 felelős a projekt megvalósításáért
 garantálja, hogy saját maga és minden kedvezményezett teljesítette az
összes jogi követelményt, a Pályázati és Megvalósítási kézikönyvek,
valamint az Arculati útmutató előírásait
 biztosítja, hogy az első szintű ellenőrök igazolják az összes partner
kiadásait
 biztosítja, hogy sajátmaga és partnerei külön, analitikus számlákat
vezetnek a pályázaton belül
 csak az ESZE által igazolt kiadásokat ir be a projektjelentésbe
 felelős az IH felé a beazonositott szabálytalanságokért, a partnerek
vonatkozásában is
 köteles megőrizni a Program hivatalos lezárását követő 3 évig a projekt
összes dokumentumát és adatait
 jogosult indokolt esetben kérni a projekt végrehajtásának felfüggesztését
legfeljebb 3 hónapig
 be kell tartania az ellenőrzés után kapott javaslatokat

Partnerségi Megállapodás
Szerepkörök és felelősség
Kedvezményezett/Projektpartner
 megvalósítja a pályázat azon részét, amelyért felelős
 értesíti a Vezető Kedvezményezettet minden olyan helyzetről, amely ideiglenesen
vagy tartósan lehetetlenné teheti vagy bármilyen más hátrányba hozhatja a projekt
megvalósítását
 felelős az előrehaladási jelentések és egyéb dokumentumok eMS-be történő
feltöltéséért
 köteles válaszolni határidőn belül a Vezető Kedvezményezett bármely kérésére
 teljes felelősséget vállal a harmadik feleknek okozott károkért a projekt
végrehajtása során
 végre kell hajtania a Vezető Kedvezményezett/IH/KT által meghatározott, előírt
határidőkön belül a cselekvési tervben szereplő intézkedéseket, az Európai
Bizottság, az ellenőrző hatóság vagy más felhatalmazott ellenőrzési és ellenőrző
szervek javaslatainak megfelelően
 szabálytalanság esetén a kedvezményezett felelős a szabálytalanság által érintett
ERFA-összegek visszafizetéséért a Vezető kedvezményezett felé

A Támogatási szerződés
módosítása

 A támogatási szerződés módosítása :
 Kiegészítési okirattal
 a Monitoring Bizottság jóváhagyásával
 az Irányitó Hatóság jóváhagyásával

 Értesitéssel:
 KT jóváhagyásával
 Jóváhagyás nélkül



Az IH Vezetője által kiadott utasítás szerint

A Támogatási szerződés
felbontása
 IH által – megbékélési eljárás nélkül
• A reális helyzet és a VK nyilatkozatai közötti eltérések a pályázati kérelem, a projekt
nemzeti és közösségi alapokból vagy egyéb programokból történő finanszírozás, az
összeférhetetlenség
bejelentés
elmulasztása,
az
ÁFA
elszámolhatósága
vonatkozásában
• A támogatás felhasználása szerződésen kívüli célokra
• VK csőd
• A VK/K eladja, átruházza a tulajdonjogot, pénzügyi vagy jogi terhet ró az
infrastruktúrára/felszerelésre a projekt megvalósítási és fenntarthatósági (5 év)
időszaka alatt
 IH által – előzetes megbékélési eljárással
• A projekt tevékenységeinek és eredményeinek elmulasztása
• A jelentéstétel indokolatlan késedelme
• Az ellenőrzési megbízások megakadályozása és / vagy az ebből eredő ajánlások
végrehajtásának elmulasztása
 Az Európai Bizottság úgy dönt, hogy teljes egészében felfüggeszti a
kifizetéseket
 Projekt szintű kötelezettségvállalás visszavonása esetén, ha a VK és a
projektpartnerek
közösen
döntenek
a
projekt
végrehajtásának
visszavonásáról és a szerződés felmondásáról

A projekt lezárását követő felelősségek
A projekt eredményeinek tulajdonjoga

 Az eredmények a projekt befejezésének időpontjától számitott legalább 5
évig a VK/PP tulajdonjogát kell képezzék, ellenkező esetben a kifizetett
összegek visszaszerzése alkalmazható.
A projekt fenntarthatósága
A VK és PP-nek biztosítaniuk kell a projekt eredményeinek
fenntarthatóságát, valamint a VK köteles éves fenntarthatósági
jelentéseket benyújtani a KT – nak a projekt megvalósítási időszakának
befejezését követő 5 évig

A projekt lezárását követő felelősségek

A dokumentumok és számviteli nyilvántartások elérhetősége
 A projekthez kapcsolódó valamennyi dokumentumot (pl.
előrehaladási jelentéseket stb.) a Program hivatalos lezárását
követően 3 évig kell rendelkezésre bocsátani.

Közös Titkárság - BRECO
Telsz: + 40- 259 473 174
Fax: + 40- 259 473 175
joint.secretariat@brecoradea.ro
www.interreg-rohu.eu
https://www.facebook.com/
InterregRomaniaHungary/

