
 

 
 

 
 

TOP CLLD M ködési Kézikönyv kivonata 
a Közösen Kalocsáért Helyi Közösség által meghirdetett 

helyi felhívásokhoz kapcsolódóan 
 
 

A helyi támogatást igényl k és a majdani kedvezményezettek f  fe-
ladatai, valamint a HACS és a helyi támogatást igényl k közötti 
kapcsolat mikéntje 

 
1. A projektfejlesztés id szakában a helyi támogatást igényl  

a. jogosult részletes tájékoztatásra, tanácsadásra és kérdések feltételére a helyi felhí-
vással kapcsolatosan, melyet a HACS munkaszervezete válaszol meg számára; 

b. a helyi felhívás el írásainak megfelel en, határid ben és a megadott formában be-
nyújtja helyi támogatási kérelmét a helyi felhívásban megadott címre. 

2. Az értékelési szakaszban a helyi támogatást igényl  

a. rendszeresen ellen rzi a helyi támogatási kérelemben megadott elérhet ségeit; 
b. eleget tesz a munkaszervezet által küldött hiánypótlási felszólításnak a jogosultság 

igazolásával kapcsolatosan;  
c. megválaszolja a munkaszervezet által küldött tisztázó kérdéseket, amelyek a tartal-

mi értékelések során felmerülnek. 

3. A HBB jóváhagyó döntésének kézhezvételét követ en a helyi támogatást igényl  

a. 30 napon belül feltölti támogatási kérelmét az IH által m ködtetett központi informa-
tikai rendszerbe; 

b. eleget tesz az IH által küldött hiánypótlási felszólításnak;  
c. az IH végs  jóváhagyása esetén aláírja a Támogatási Szerz dést. 

4. A helyi projekt megvalósítása során a helyi kedvezményezett 

a. végrehajtja a tervezett tevékenységeit a Támogatási Szerz désben foglaltaknak 
megfelel en; 

b. ellátja a megvalósításhoz kapcsolódó adminisztratív és dokumentációs feladatokat; 
c. teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségeit az IH és a HACS felé annak érdekében, 

hogy a HACS folyamatosan nyomon követhesse a HKFS-ben foglaltak megvalósu-
lását – különös tekintettel a forrásfelhasználásra és az indikátorokra. 

 



 

 
 

 

 

A helyi támogatást igényl k (a pályázat benyújtásáig) és helyi ked-
vezményezettek f  feladatai (a támogatás elnyerését követ en) 

 

 

A teljes támogatási kérelem benyújtása az IH-hoz 

A támogatást igényl  a – HACS munkaszervezet által értékelt, valamint a HBB támogató 
döntési javaslatának megfelel  – helyi támogatási kérelmét a HACS támogatásra irányuló 
döntési javaslatának közlését l (6. melléklet) számított 30 napon belül az Irányító Hatóság 
által el írt egységes informatikai rendszerben rögzíti végs  ellen rzés céljából. 

Az elektronikus kitölt  programon keresztül benyújtandó támogatási kérelem és a HBB által 
bírált helyi támogatási kérelem azonos pontjaihoz kifejtett tartalom nem térhet el. A két kére-
lem azonosságát az Irányító Hatóság a végs  ellen rzés keretében ellen rzi. Amennyiben 
az azonosság nem áll fenn, a támogatási kérelem az IH által elutasításra kerül. 

 

Helyi támogatást igényl

•kérdések, tájékoztatás 
kérés

•helyi támogatási kérelem 
benyújtása

•támogató döntés esetén a 
támogatási kérelem 
feltöltése a központi 
informatikai rendszerbe

•hiánypótlások teljesítése
•tisztázó kérdések 

megválaszolása

Helyi kedvezményezett

•vállalt tevékenységek 
megvalósítása

•projekt el írásszer  
adminisztrációja és 
dokumentációja

•adatszolgáltatás az IH és a 
HACS számára



 

 
 

 

 

A HBB által támogatásra javasolt és a kedvezményezett által a köz-
ponti informatikai rendszerbe feltöltött teljes támogatási ké-
relmek végs  ellen rzése 

Az IH ellen rzi a központi informatikai rendszerbe feltöltött támogatási kérelmek végs  elle-
rzési kritériumainak teljesülését, szükség esetén egy alkalommal hiánypótlást kér a támo-

gatást igényl l.  

Az IH által ellen rzend  végs  ellen rzési kritériumokat az egyes helyi felhívások definiálják. 
Az IH minden esetben vizsgálja: 

1. a HBB által bírált helyi támogatási kérelem és a támogatást igényl  által a központi 
informatikai rendszerbe feltöltött támogatási kérelem tartalmi elemeinek azonossá-
gát; 

2. a HACS által elvégzett költséghatékonyság vizsgálat módjának helytállóságát; 
3. a TOP 7. prioritás célkit zéseihez való igazodást; 
4. a támogatást igényl k támogatási rendszer szempontjából való megfelel ségének el-

len rzését felszámolás/végelszámolás/adósságrendezés mentes, köztartozás men-
tes, átláthatóságát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a további-
akban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint ; 

5. az ÁÚHF-ben rögzített kizáró okok fennállását. 

Ha az IH által a végs  ellen rzés során ellen rzend  jogosultsági kritériumokhoz való meg-
feleléshez hiánypótlás szükséges, egy alkalommal hiánypótlást kér a támogatást igényl l 
legalább öt, legfeljebb tizenöt napos határid  kit zésével, a munkaszervezet egyidej  tájé-
koztatásával 

Az IH az elektronikus rendszeren keresztül értesíti a támogatást igényl t a kérelme támoga-
tásáról / elutasításáról. Ezzel egy id ben az IH írásban értesíti a HACS-ot az egyes támoga-
tási kérelmekkel kapcsolatos döntésér l. 

Az IH támogatási döntését követ en a szerz déskötés és a támogatási kére-
lemben foglalt tevékenységek megvalósításának folyamata megegyezik a ha-
gyományos projektekével, melyre a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet általános 
iránymutatásai vonatkoznak. 

 


