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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására 

(A pályázat kódja: ETT-15)  

 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) az európai területi 

társulásról szóló 2014. évi LXXV. törvény, az Európai Parlament és a Tanács az európai 

területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK rendeletnek a csoportosulások 

létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és javítása tekintetében 

történő módosításáról szóló 1302/2013/EU rendelete (a továbbiakban: rendelet), az európai 

területi társulással kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes 

szabályairól szóló 2/2014. (XII. 30.) KKM rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 

támogatási térképről szóló a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet 

az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. 

 

Jogszabályváltozás eseten a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak! 

 

A pályázat forrása Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. számú mellékletének XVIII. 

Külgazdasági és Külügyminisztérium Fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 7. cím 

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2. Alcím 1. Jogcímcsoport szám „Európai Területi 

Társulások támogatása” célelőirányzat törvényi sorból rendelkezésre álló 121 000 000 Ft. 

 

1. A pályázat célja 

 

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió 

megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók 

közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások 

(továbbiakban: ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti 

tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében 

kapjanak támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek 

együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük 

folytonossága a támogatások révén biztosított legyen.  

 

A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy Európában is modellnek számító, 

szakmailag korrekt, területi alapon szerveződő fejlesztési egységek, együttműködések 

valósulhassanak meg.  
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Pályázati kategória 

 

 

Működési támogatás 

 

A már jogerősen nyilvántartásba vett magyar székhelyű ETT-k, valamint külföldi 

székhelyű ETT-k magyarországi intézményei a pályázat keretében támogatást igényelhetnek 

működésükkel kapcsolatos költségeikhez, fejlesztéseik (stratégiai tervezés, projektfejlesztés, 

megalapozó tanulmányok kidolgozása stb.) költségeinek fedezéséhez, illetve nyertes, 

valamint még nem nyertes európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló 

pályázataik önerejének biztosításához is.  

 

 

2. A rendelkezésre álló keretösszeg 

 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 121 000 000 Ft, azaz 

százhuszonegymillió forint a költségvetési törvény 18/7/2/1 „Európai Területi Társulások 

támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 296746) terhére. 

 

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája 

 

Működési költségre legfeljebb 20 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

 

4. A támogatás mértéke, folyósítása, intenzitása: 

 

A projekt összes költségének maximum 90%-a elszámolható. A pályázathoz saját forrásként 

legalább 10 % önerő biztosítása kötelező. 

 

A támogatási összeg folyósítása támogatási előleg formájában történik az Ávr 87. § (1) 

bekezdésnek megfelelően. A Minisztérium a támogatási előleget a támogatási szerződés 

mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül a pályázatban megjelölt 

számlaszámra utalja. A támogatási szerződés mellékletét képezi – a 76. § (1) bekezdés d) 

pontja szerint – a feladat- és költségterv, mely a költségvetési támogatás rendelkezésre 

bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését, részletekben történő folyósítás esetén az egyes 

finanszírozási időszakokat tartalmazza. Az Ávr. 87. § (2) bekezdése alapján az 5 millió forint 

feletti támogatási előleg esetén a kifizetés csak a feladat- és költségterv szerinti ütemezés 

szerinti részletekben lehetséges.  

 

A költségvetési támogatás későbbi felhasználásáról a feladat- és költségterv módosításával 

gondoskodhat a kedvezményezett. 

 

A Minisztérium a feladat- és költségtervben meghatározott első finanszírozási időszakhoz 

tartozó összeget a szerződés aláírását követő 15 napon belül, ezt követően folyamatosan, a 

sorban következő finanszírozási időszak 8. napjáig átutalja a Kedvezményezett megjelölt 

fizetési számlájának javára. 
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Amennyiben a Kedvezményezett a feladat- és költségterve szerinti első finanszírozási 

időszakát a szerződés aláírását követő 20. napon túl kezdi meg, akkor a Minisztérium az első 

finanszírozási időszakhoz tartozó összeget az első finanszírozási időszak 8. napjáig utalja át a 

Kedvezményezett által megjelölt bankszámlaszámára. 

 

A pályázatban csak a támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó számviteli 

bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig 

meg kell történnie.  

 

A támogatás intenzitása – 2015. évi folyósítást alapul véve – maximum 90%. 

 

A támogatás nem visszatérítendő támogatás. 

 

5. Támogatási időszak 

 

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2015. június 1. és 2016. május 31. közé eső időszak. 

 

6. Beadható pályázatok száma 

 

Jelen pályázati kiírásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. 

 

7. A pályázók köre 
 

Jelen pályázati kiírás keretében az alább felsorolt szervezetek adhatnak be pályázatot: 

 

a) A Magyarországon nyilvántartásba vett Európai Területi Társulások, 

b) a külföldi székhelyű ETT magyarországi intézményei. 

 

Jelen pályázati kiírás keretében az alább felsorolt szervezetek nem adhatnak be pályázatot: 

 

a) pártok,  

b) párt által alapított alapítványok,  

c) párt részvételével létrehozott egyesületek,  

d) munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek,  

e) biztosító egyesületek,  

f) egyházak 

g) civil szervezetek, egyesületek.  

 

8. Támogatható kiadások 

 

Pályázat keretében támogatás nyújtható a megvalósítással összefüggésben felmerült költségek 

fedezetére az alábbiak szerint: 

 

SZEMÉLYI KIADÁSOK 

 

 Bérköltség 

 Megbízási jogviszony díja (bérszámfejtett), tiszteletdíj 

 Személyi jellegű kiadások járulékai, adóterhei 

 Foglalkoztatás vállalkozási szerződéssel 
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DOLOGI KIADÁSOK 

 

 Ingatlan üzemeltetés költségei 

 Jármű üzemeltetés költségei 

 Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei 

 Adminisztráció költségei 

 Reklám, PR marketing költségek 

 Humánerőforrás fejlesztésének költségei 

 Kommunikációs költségek 

 Utazás-, kiküldetés költsége 

 Szállítás költségei 

 Egyéb beszerzések, szolgáltatások 

 Pályázati önerő: Elnyert, leszerződött pályázat ETT-re jutó önereje 

 

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 

 

 Tárgyi eszköz beszerzés 

 Immateriális javak beszerzése 

 

A fent felsorolt költségek részletezése a www.egtc.gov.hu címen található költségvetési 

segédletben található. 

 

9.  Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely 

 

a) a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem 

számolt el, 

b) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély 

nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, 

c) korábban a Támogatóval vagy annak jogelődjével valótlan, megtévesztésre alkalmas 

adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban, 

d) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve külön 

törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve a szervezet hatósági 

nyilvántartásból való törlési eljárás alatt áll, 

e) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, 

vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük 

szemben, 

f) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 

adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

g) nem felel meg az Áht. 50. § (1) (3) (4) bekezdése szerinti követelményeknek, 

h) az Ávr-ben vagy egyéb jogszabályban a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási 

szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, 

dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 

 

http://www.egtc.gov.hu/
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10. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás 

módja vagy eredménye 

 

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül, 

b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért, 

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek 

méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a 

közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe 

ütközik. 

 

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye 

 

A pályázatot kizárólag papír alapon lehet benyújtani két példányban a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium -  Határmenti Gazdaságfejlesztési Főosztály címére (1027 Budapest, 

Bem rakpart 47.). A pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek 

megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt mellékletek 

csatolásával kell benyújtani. 

 

 

12. A pályázatok benyújtásának határideje 

 

A pályázatok beadási határideje: 2015. április 24.  

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a pályázati határidő zárónapján 

éjfélig postára adásra kerül, és azt a pályázó postai igazolással tudja igazolni. 

 

13. A támogató és a pályázat kezelője 

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium  

1027 Budapest, Bem rakpart 47. 

www.egtc.gov.hu 

Telefon: (06-1) 458-1378 

 

14. A pályázat érvényességének vizsgálata 

 

Amennyiben a Minisztérium a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a 

pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban, útmutatóban és az adatlapban foglalt 

feltételeknek, a pályázót egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 8 napos 

hiánypótlási határidő megjelölésével. 

 

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási 

felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre vagy a 

hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Minisztérium megállapítja a pályázat érvénytelenségét 

és az érvénytelenség okának megjelölésével értesítést küld a pályázónak a beadási határidő 

lejártát követő 8 munkanapon belül. 

 

mailto:info@kih.gov.hu
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Az alábbi esetekben a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen: 

a) nem a 7. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot; 

b) ha a pályázó semmilyen dokumentumot sem csatolt. 

c) a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn túl került benyújtásra. 

 

15. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje 

 

A formai szempontból érvényes pályázatokat a Minisztérium a pályázati határidő zárónapjától 

számított 30 napon belül döntésre felterjeszti a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkárának. A támogatásról a Támogató a pályázatok 

tartalmi vizsgálata alapján dönt. 

 

A pályázatok értékelését a Bíráló Bizottság végzi. A pályázatok tartalmi értékelését 

alapvetően befolyásoló szempontok: 

 

a) a pályázatot benyújtó ETT szakmai aktivitása; 

b) pályázathoz biztosított önerő mértéke. 

 

A Minisztérium a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél 

nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A Minisztérium a támogatási 

döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó 

feltételeket.  

 

16.  A pályázók döntést követő kiértesítése 

 

A Minisztérium 15 napon belül hivatalos értesítést küld a pályázónak pályázatának 

elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi az alábbi internetes honlapon: 

 

www.egtc.gov.hu 

 

A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. 

 

Az Ávr. 102/D. §-a szerint a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett kifogást nyújthat 

be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok 

kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás 

folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.  

 

A kifogást a külgazdasági és külügyminiszternek kell címezni és benyújtani, kifogásolt 

intézkedés, döntés kézhez vételétől, illetve – döntés, intézkedés elmaradásával kapcsolatos 

kifogás esetén – a döntés vagy az intézkedés elmaradásáról való tudomásszerzéstől számított 

8 munkanapon belül. 

 

 

17.  Szerződéskötés 

 

http://www.egtc.gov.hu/
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A kedvezményezettel - a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való 

teljesülése esetén - a támogatási szerződést a Minisztérium köti meg.  

 

Hatályát veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben 

megjelölt határidőtől számított további harminc napon belül a pályázó mulasztásából vagy 

neki felróható egyéb okból nem jön létre. 

 

Támogatás csak akkor nyújtható, ha a kedvezményezettnek korábbi költségvetési 

támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. 

 

A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a 

jogszabályok, illetve a Minisztérium által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat, különösen 

a biztosíték nyújtására szolgáló számlavezető pénzintézet(ek) által nyilvántartásba vett 

beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó (inkasszó) levelet. A nyilatkozatok, 

dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási szerződés megkötésének napja, kivéve 

azt, amiről jogszabály eltérően rendelkezik. 

 

A költségvetési támogatások felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 

CVIII. törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kell kötni. 

 

A Minisztérium a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a 

szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy 

hiányos, illetve a kedvezményezett elmulasztotta az értesítésben szereplő határidőt, a 

Minisztérium a kedvezményezettet 10 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel. 

 

18.  A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

 

A támogatás felhasználásáról készített szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 

kedvezményezett általi benyújtásának határideje, a pályázó által meghatározott projekt 

befejezését követő 30. nap, de legkésőbb 2016. június 30. 

 

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, szakmai beszámoló, 

pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás 

elkészítésének és a Minisztérium által történő elfogadásának szempontjait a vonatkozó 

jogszabályok, a támogatási szerződés és a pályázati útmutató 11. pontja tartalmazza. 

 

19. További információk 

 

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a 

folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza. 

 

Felhívjuk pályázóink figyelmét arra, amennyiben a Kedvezményezett a támogatást az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (2) bekezdése szerinti gazdasági tevékenységhez 

veszi igénybe, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül és arra az 

alábbi szabályok vonatkoznak: 
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Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon 

vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során 

az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó 

támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti 

kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 

eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. 

cikk (8)-(9) bekezdéseit is. (Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.)  

 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 

szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 

2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU 

bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 

rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági 

rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. 

 

A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos 

kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, 

amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a Szerződés 87. és 88. cikke 

alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek 

nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános 

csoportmentességi rendelet – HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) vagy az Európai Bizottság 

határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. 

 

A támogatás odaítélését megelőzően az érintett vállalkozás írásos vagy elektronikus formában 

készített nyilatkozatot köteles eljuttatni a Minisztérium részére a vállalkozás által a megelőző 

két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű 

(de minimis) támogatásról. 

 

A kedvezményezettnek a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz 

kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a 

Minisztérium ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű 

támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon 

belül információt kell szolgáltatni. 

 

Csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára 

az alábbi kivételekkel: 

a) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1379/2013/EU rendelet hatálya alá 

tartozó, halászati és akvakultúra ágazathoz kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak 

nyújtott támogatás; 
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b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak; 

c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó 

vállalkozásoknak, amennyiben: 

1. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások 

által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy  

2. a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;  

d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek 

támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez támogatás; értékesítési hálózat 

kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő 

egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás; 

e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;  

f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások 

számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. 

albekezdés]. 

 

A pályázat kezelője fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra 

rendelkezésre álló keretösszeget nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy 

módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében. 

 

Jelen pályázati kiírás és a pályázati útmutató, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a 

pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati 

kiírás és a pályázati útmutató letölthető a www.egtc.gov.hu honlapról. 

A pályázattal kapcsolatban további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak: 

 

E-mail: hagafo@mfa.gov.hu 

Telefon: 06-(1) 458 1378 

 

 

Budapest, 2015. március 25. 

http://www.egtc.gov.hu/
mailto:hagafo@mfa.gov.hu

