
 

 

 
 

 

 

 

Dátum: 2018.01.23. 

Kérdés: Kötelező-e 2 mérföldkő tervezése?   

Válasz: A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 4 

mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára 

szükséges megtervezni. Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai befejezéséhez 

kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges. 

 

 

Dátum: 2018.01.23. 

Kérdés: A konzorciumi formában is megvalósítható-e a pályázat?  

Válasz: Nem, a konzorciumi forma nem támogatott, tekintettel a projekt keretében támogatható 

tevékenységekre és a pályázható összegre. 

 

 

Dátum: 2018.01.23. 

Kérdés: Hány éves kortól számítanak a gyerekek indikátornak?  

Válasz: A HKFS alapján a célcsoport a város teljes lakossága, tehát a pécsi lakcímmel vagy 

tartózkodási címmel rendelkező személyek. 

 

 

Dátum: 2018.01.23. 

Kérdés: A nem cselekvőképes vagy korlátozottan cselekvőképes személyek esetében milyen módon 

történik a jelenlét igazolása?  

Válasz: A nem cselekvőképes vagy korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a törvényes 

képviselője igazolhatja a jelenlétet (pl.:szülő). 

 

 

Dátum: 2018.05.08. 

Kérdés: A nagyrendezvény esetében csak 1 napos rendezvény tervezhető-e be a pályázatba, vagy 

lehet több napos is mint a konferencia? 

Válasz: A felhívásban alapján csak 1 napos rendezvény lehet, ami a pályázatból elszámolható, 

ugyanakkor több nagyrendezvény is megvalósítható a projekt során. 

 



 

 

 

Dátum: 2018.05.17. 

Kérdés: Szükséges-e árajánlatok benyújtása?  

Válasz: A felhívás 6.1.1. pontja értelmében az árajánlatokat nem kötelező csatolni a helyi támogatási 

kérelemhez, csak amennyiben rendelkezésre állnak, ugyanakkor az értékelés szempontok alapján 

javasolt, mivel annak során vizsgálják a fejlesztés költséghatékony módon történő megvalósítását, 

illetve annak alátámasztását.  

 

Dátum:2018.05.22. 

Kérdés: Pénzügyi vezetőnek szükséges-e a felsőfokú végzettség vagy elégséges a középfokú 

pénzügyi végzettség?  

Válasz: A pénzügyi vezetőnek szakirányú pénzügyi végzettséggel és legalább 1 éves, projekt 

pénzügyi területen szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie, vagyis elegendő a középfokú végzettség 

megléte. 

 

Dátum:2018.05.22. 

Kérdés: Ismeretterjesztő előadásnál a 12 hónap teljesíthető-e 18 hónapos projektidőszakban nyári 

hónapokra tervezett előadások nélkül?  

Válasz: Az Ismeretterjesztő előadássorozatot legalább 12 hónap időtartamban, legalább havonta 1 

alkalommal, alkalmanként legalább 1,5 órában szükséges megvalósítani. Ennek megfelelően, ha a 

nyári hónapok beleesnek az éves időtartamba, akkor azokban a hónapokban is kell legalább 1 

előadást tartani. 

 

Dátum:2018.05.22. 

Kérdés: 6 hónapig tartó klubfoglalkozás ugyanazzal a tematikával ismételhető-e a 18 hónapos 

projektidőszakon belül? 

Válasz: A klubfoglalkozás a kedvezményezett által szervezett foglalkozások sorozata, hasonló 

érdeklődésű személyek közösségé formálódásának céljából, jellemzően állandó tagsággal. 

Kötetlenebb, elsősorban a résztvevők aktivitására és kezdeményezőképességére alapozó (társadalmi, 

tudományos, vallási, szakmai, kulturális, sport stb.) foglalkozások megvalósítása a cél. Minimum 

létszám: 10 fő/alkalom. A klubfoglalkozás 6-12 hónapra, legalább havi 2 alkalommal, alkalmanként 

legalább 2 óra időtartammal tervezendő. Amennyiben tehát fél évente új csoportot indít, nem 

szükséges a tematika átdolgozása. 

 

Dátum:2018.05.24. 

Kérdés: A helyi támogatási kérelem adatlap 2.8 pontban a számlás megbízású szakmai 

közreműködőket is fel kell vinni? 

Válasz: A Helyi támogatási kérelem adatlap 2.8. pontjában azon a projekt megvalósításában 

résztvevő személyek bemutatása szükséges, akik bérben vagy megbízási díjban részesülnek, tehát 

magánszemélyként látják el a feladataikat. 



 

 

Dátum: 2018.05.29. 

Kérdés: Szükséges-e az ismeretterjesztő előadásokat 3 különböző témában indítani? 

Válasz: Igen a felhívás 3.4.1.1. pontja értelmében az előadássorozatot legalább 3 témában szükséges 

indítani. 

 

Dátum: 2018.05.31. 

Kérdés: Mik a feltételei az anyagbeszerzés elszámolásának? 

Válasz: 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.  

Ezek a költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatóak be a szakmai megvalósításában 

közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak 15%-a erejéig, megtartva a 

Felhívás 5.7 pontjában szereplő vonatkozó költségkorlátokat is. 

 

Dátum: 2018.05.31. 

Kérdés: Van-e az eszközbeszerzésre bármilyen belső korlát? 

Válasz: Az IT eszközbeszerzés és a kapcsolódó immateriális javak beszerzésének költsége nem 

haladhatja meg összességében az összes elszámolható költség 10%-át. Fontos továbbá, hogy az 

eszközök beszerzése önállóan nem támogatható, csak a helyi Felhívás 3.1 fejezetében felsorolt 

támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan, ahol az eszközbeszerzés külön nevesítésre került, és 

amely tevékenység esetében az eszközbeszerzés bizonyíthatóan szükséges az adott fejlesztés 

funkciójának megfelelő működtetéséhez. 

 

Dátum: 2018.06.11. 

Kérdés: Szükséges-e tulajdoni lap csatolása a pályázathoz, amennyiben ők az ingatlannak az 

üzemeltetői, amelyben a fejlesztés megvalósul majd? 

Válasz: A Helyi támogatási kérelem adatlap kitöltési útmutató 2.4. pontjának ezen része a beruházási 

és ingatlanfejlesztési tárgyú helyi támogatási kérelmekre vonatkozik. Jelen helyi Támogatási kérelem 

esetében nem releváns.  

 

 

 

 

 



 

 

Dátum: 2018.06.11. 

Kérdés: A megbízással történő foglalkoztatás esetében szükséges-e szintén nyilatkozatot tenni a piaci 

ár igazolásaként? 

Válasz: Nem az csak a bérköltség esetében releváns. A megbízással történő foglalkoztatás esetében 

szintén árajánlat szükséges, csak ez esetben magányszemély adja azt. 

 

Dátum: 2018.06.19.  

Kérdés: A Helyi támogatási adatlap 3.3. és 3.4. pontjában lévő nyilatkozatra van-e formanyomtatvány, 

amit használni kell? 

Válasz: Nincs előírt formanyomtatvány, illetve a 3.3. pontról nem szükséges nyilatkozni, mivel nem 

releváns jelen felhívás esetében. 

 

Dátum: 2018.07.05. 

Kérdés: Amennyiben a támogatást igénylő nem kívánja a projektjének költségvetése keretében a 

szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításait 

elszámolni, van-e lehetősége szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség tervezésére és 

elszámolására? 

Válasz: Van rá lehetőség: amennyiben nem terveznek személyi jellegű ráfordítást, abban az esetben 

valós költség alapon szükséges az anyagköltséget elszámolni. 

 

 


