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Pénzü
nzügyi megvaló
megvalósítható
thatóság

Magá
Magában foglalja:
foglalja:
• Beruhá
Beruházási javaslatok készí
szítését
• A javaslatok pénzá
nzáramlá
ramlásának becslé
becslését
• A pénzá
nzáramlá
ramlás érté
rtékelé
kelését
• A projektek kivá
kiválasztá
lasztását
• A beruhá
beruházási projektek elfogadá
elfogadás utá
utáni
folyamatos érté
rtékelé
kelését
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Pénzü
nzügyi megvaló
megvalósítható
thatóság
A megvaló
megvalósítható
thatósági tanulmá
tanulmány a projekt
végrehajtá
grehajtására és jö
jövőbeni üzemelteté
zemeltetésére és
fenntartá
fenntartására vonatkozó
vonatkozó általá
ltalános pé
pénzü
nzügyi
elemzé
elemzést is tartalmazza.
A bevé
bevételeknek legalá
legalább a kö
költsé
ltségeket kell
fedezniü
fedezniük!!
A pé
pénzü
nzügyi elemzé
elemzés há
három fő
fő része:
· A beruhá
beruházás né
nélkü
lküli pé
pénzü
nzügyi helyzet becslé
becslése;
· A beruhá
beruházás vé
végrehajtá
grehajtásával kialakuló
kialakuló pénzü
nzügyi
helyzet becslé
becslése;
· A pé
pénzü
nzügyi eredmé
eredmények összegzé
sszegzése és az általá
ltalános
pénzü
nzügyi terv érté
rtékelé
kelése.
2009.02.16.

5Art

Cash
ash Flow
low
• Értelmezé
rtelmezések
– „Pénzá
nzáramlá
ramlás”
– Pénzforgalmi kimutatá
kimutatás
• MIKOR és MENNYI pé
pénz esedé
esedékes?
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Cash Flow kimutatá
kimutatás
Pénzbevé
nzbevétel
Működés és
beruházás

Pénzkiadá
nzkiadás

Értékesítés
árbevétele
Díjbevételek
Finanszírozás Saját tőke
Hitel
Adomány, támogatás
Teljes
pénzbeáramlás

Tőkekiadás
Működési költségek
Adók
Tőketörlesztés
Kamatfizetés
Osztalék
Teljes pénzkiá
nzkiáramlá
ramlás
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Az elszá
elszámolható
molható költsé
ltségek ellenő
ellenőrzé
rzése
2009.02.16.
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Az elszá
elszámolá
molás általá
ltalános felté
feltételei

A kedvezmé
kedvezményezettekné
nyezetteknél ténylegesen felmerü
felmerült kö
költsé
ltségek,
gek, és teljesü
teljesülésük,
jogalapjuk (szerző
(szerződéssel, megrendelő
megrendelővel, kö
közigazgatá
zigazgatási hatá
határozattal, stb.),
szá
számlá
mlával, bevallá
bevallással egyé
egyéb hiteles szá
számviteli vagy egyé
egyéb belső
belső bizonylattal
igazolható
igazolhatóak.
A projekt MVH rendelete a tevé
tevékenysé
kenységet és a kö
költsé
ltségtí
gtípust tartalmazza.
Közvetlenü
zvetlenül kapcsoló
kapcsolódnak a tá
támogatott projekthez, né
nélkü
lkülözhetetlenek annak
elindí
lyázati kií
kiírásban szereplő
szereplő
elindításához és/vagy vé
végrehajtá
grehajtásához és a pá
pályá
támogatható
mogatható tevé
tevékenysé
kenységekhez.
Csak olyan vá
vállalkozó
llalkozói szerző
szerződések szá
számolható
molhatóak el, amelyek a projekt
elő
szüksé
kségesek és ará
arányos
előkészí
szítéséhez és/vagy vé
végrehajtá
grehajtáshoz felté
feltétlenü
tlenül szü
hozzá
hozzá adott érté
rtéket ké
képviselnek.
pviselnek.
A kö
költsé
ltségek csak olyan mé
mérté
rtékben szá
számolható
molhatók el, amilyen mé
mérté
rtékben a
támogatott projekthez kapcsoló
kapcsolódnak,
dnak, ill. amilyen mé
mérté
rtékben annak cé
céljá
lját
szolgá
szolgáljá
lják.
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Az elszá
elszámolá
molás általá
ltalános felté
feltételei
A kö
költsé
ltségszá
gszámítás alapjá
alapjául szolgá
szolgáló egysé
egységárak nem haladjá
haladják meg
a fü
független érté
rtékbecslő
kbecslő, kö
könyvvizsgá
nyvvizsgáló által kiadott igazolá
igazolás
alapjá
alapján megá
megállapí
llapított szoká
szokásos piaci árat (vagy a kö
közbeszerzé
zbeszerzési
szerző
szerződésben rö
rögzí
gzített árat) és a projekt kö
költsé
ltségveté
gvetésének
megfelelő
megfelelően ré
részletezettnek és ily mó
módon ellenő
ellenőrizhető
rizhetőnek kell
lenni.
A pá
pályá
lyázati kií
kiírásban meghatá
meghatározott földrajzi terü
területen a projekt
elő
előkészí
szítése és/vagy vé
végrehajtá
grehajtása érdeké
rdekében merü
merültek fel
Az elszá
elszámolható
molhatósági idő
időszakon belü
belül merü
merültek fel és kerü
kerültek
kifizeté
kifizetésre.
Az egyes kö
költsé
ltségek elszá
elszámolá
molása alkalmá
alkalmával nem való
valósulhat meg
kettő
kettős finanszí
finanszírozá
rozás.
2009.02.16.
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Az elszá
elszámolá
molás mó
módja
A projekt megvaló
megvalósítása sorá
során há
három elszá
elszámolá
molási mó
módot
alkalmazhatunk. Ezek a kö
következő
vetkezők:
• Szá
Számla alapú
alapú,
• Átalá
talány alapú
alapú (flat rate),
rate),
• Ará
Arányosí
nyosítással megá
megállapí
llapított.
A tá
támogatott tevé
tevékenysé
kenység ellá
ellátási mó
módja szempontjá
szempontjából
megkü
megkülönbö
nböztetjü
ztetjük
• a sajá
saját teljesí
teljesítésben és
• a

kü
külső
lső erő
erőforrá
források
feladatellá
feladatellátást.

bevoná
bevonásával

megvaló
megvalósuló
suló
2009.02.16.
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Az elszá
elszámolható
molható költsé
ltségek
1. Projekt elő
előkészí
szítés
Az elszá
elszámolható
molható elő
előkészí
szítési kö
költsé
ltségek nem
haladhatjá
haladhatják meg a projekt tervezett elszá
elszámolható
molható
(ké
(két forduló
fordulós pá
pályá
lyázat első
első forduló
fordulójában a tervezett
beruhá
beruházási, azaz elő
előkészí
szítési kö
költsé
ltségek né
nélkü
lküli, mí
míg
egyforduló
egyfordulós pá
pályá
lyázat eseté
esetén az elő
előkészí
szítésisimegvaló
megvalósítási teljes)
költsé
ltségének kb. 6%6%-át, de a pá
pályá
lyázati útmutató
tmutató
projektmé
projektméret fü
függvé
ggvényé
nyében enné
ennél alacsonyabb ará
arányt
is meghatá
meghatározhat
2009.02.16.
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2. Projekt menedzsment

a Kö
Közbeszerzé
zbeszerzési Tö
Törvé
rvény szabá
szabályai alapjá
alapján kivá
kiválasztott projekt menedzsment szervezet
megbí
megbízási dí
díja. Külső
lső vállalkozó
llalkozó igé
igénybevé
nybevétele eseté
esetén a projektmenedzsmenttel kapcsolatos
tevé
tevékenysé
kenység, mint igé
igénybevett szolgá
szolgáltatá
ltatás jelenik meg a kedvezmé
kedvezményezett kö
könyveiben.
VAGY
sajá
saját teljesí
teljesítésben ará
arányosí
nyosítással való
való elszá
elszámolá
molás eseté
esetén a projekt menedzsment tevé
tevékenysé
kenységgel
kapcsolatban felmerü
felmerült szemé
személyi jellegű
jellegű költsé
ltségek (bé
(bérkö
rköltsé
ltség, szemé
személyi jellegű
jellegű egyé
egyéb
kifizeté
kifizetések, bé
bérjá
rjárulé
rulékok12) és kikü
kiküldeté
ldetéshez kapcsoló
kapcsolódó utazá
utazási kö
költsé
ltség,
VAGY
sajá
saját teljesí
teljesítésben átalá
talány elszá
elszámolá
molás eseté
esetén a szemé
személyi jellegű
jellegű költsé
ltségek és kikü
kiküldeté
ldetéshez
kapcsoló
kapcsolódó utazá
utazási kö
költsé
ltségek mellett elszá
elszámolható
molhatók a menedzsment tevé
tevékenysé
kenységhez
kapcsoló
kapcsolódó anyagok és kis érté
rtékű eszkö
eszközök kö
költsé
ltségei, tová
továbbá
bbá az alá
alábbi igé
igénybevett
szolgá
szolgáltatá
ltatások.
közbeszerzé
zbeszerzési eljá
eljárások lebonyolí
lebonyolításával kapcsolatos kö
költsé
ltségek (hirdetmé
(hirdetmény kö
közzé
zzétételi dí
díja,
hivatalos kö
közbeszerzé
zbeszerzési taná
tanácsadó
csadó díja),
14Art

könyvvizsgá
nyvvizsgálói dí
díjak (projektben elő
előírt kö
könyvvizsgá
nyvvizsgáló eseté
esetén), pé
pénzü
nzügyi szaké
szakértő
rtők dí
díja,
j i kö
kö j

2009.02.16.

ői kö
költ é k

Az elszá
elszámolható
molható költsé
ltségek - Megvaló
Megvalósítás

3. Építés, felú
felújítás

Építési, technoló
technológiai szerelé
szerelés, átalakí
talakítási, bő
bővítési, bontá
bontási,
helyreá
helyreállí
llítási, felú
felújítási munká
munkákró
król kiá
kiállí
llított kivitelező
kivitelezői szá
számlá
mlában
foglalt kö
költsé
ltségek, illetve sajá
saját teljesí
teljesítés eseté
esetén::
munkaerő
munkaerő költsé
ltség (bruttó
(bruttó bérek, já
járulé
rulékok);
építési munká
munkák sorá
során a tartó
tartós berendezé
berendezések haszná
használatá
latának dí
díja;
projekt vé
végrehajtá
grehajtásához haszná
használt termé
termékek kö
költsé
ltsége;
üzemi és egyé
egyéb kö
költsé
ltségek, ha azok kü
különösen indokoltak.
Tervezé
Tervezés és engedé
engedélyezteté
lyeztetés (amennyiben a tervezé
tervezés kivitelező
kivitelező
vállalkozó
llalkozói feladat általá
ltalában FIDIC sá
sárga kö
könyv szerinti
szerző
szerződések eseté
esetén).
2009.02.16.
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3. Építés, felú
felújítás - részletei

A projekthez való
való hozzá
hozzáférést biztosí
biztosító vagy a lé
létesí
tesítmé
tmény kö
közvetlen vé
védelmé
delmét
szolgá
bekötő út, kerí
kerítés,
szolgáló átalakí
talakítási és lé
létesí
tesítési kö
költsé
ltségek (rá
(rámpa, felhajtó
felhajtó, lift, bekö
stb.) elszá
elszámolható
molhatók
Pró
Próbaü
baüzem költsé
ltségei elszá
elszámolható
molhatóak, azonban az ezalatt keletkezett bevé
bevételeknek a
projekt pé
pénzü
nzügyi elemzé
elemzésében meg kell jelenniü
jelenniük. Pró
Próbaü
baüzemi kö
költsé
ltséget nem lehet
elszá
elszámolni abban az esetben, ha az üzemeltető
zemeltető a Kedvezmé
Kedvezményezett
Pótmunka:
tmunka: amennyiben a projekt megvaló
megvalósítása sorá
során olyan elő
előre nem tervezett és elő
előre
nem lá
látható
tható (vagyis a benyú
benyújtott pá
pályá
lyázatban nem szereplő
szereplő) tevé
tevékenysé
kenység az adott
költsé
irányzaton belü
belül felmerü
felmerül, amely a projekt eredeti cé
célkitű
lkitűzésnek
ltségelő
gelőirá
végrehajtá
grehajtásához és fenntartható
fenntarthatóságához elengedhetetlen, akkor ez a tevé
tevékenysé
kenység is
támogatható
mogatható.
Pótmunka csak a tá
lkül, a tá
támogatá
mogatási szerző
szerződésben és
támogatá
mogatási összeg vá
változá
ltozása né
nélkü
mellé
mellékleteiben meghatá
meghatározott tá
támogatá
mogatási intenzitá
intenzitás fenntartá
fenntartása mellett, ill. az érvé
rvényes
jogi szabá
mogatható.
szabályozá
lyozás betartá
betartása (Kbt.) és a Mé
Mérnö
rnök jó
jóváhagyá
hagyása mellett tá
támogatható
2009.02.16.
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4. Eszkö
Eszközök

Elszá
Elszámolható
molható az eszkö
eszköz bekerü
bekerülési érté
rtéke, a 2000. évi C. tv. 47.§
47.§ (1), (2) és (5) bekezdé
bekezdése
értelmezé
rtelmezésében. A projekt cé
céljá
ljához kapcsoló
kapcsolódó leginká
leginkább korszerű
korszerű technoló
technológiá
giát
alkalmazó
beszerzése tá
támogatható
mogatható, de a projekt cé
céljaival kö
közvetlen
alkalmazó eszkö
eszközök beszerzé
összefü
sszefüggé
ggésben,
sben, kü
külön indoklá
indoklással elszá
elszámolható
molható meglé
meglévő eszkö
eszköz átalakí
talakításának,
bővítésének, korszerű
korszerűsítésének, zavartalan és biztonsá
biztonságos üzemelteté
zemeltetését szolgá
szolgáló munka
költsé
ltsége is.
Főszabá
szabály, hogy új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyá
gyártó
rtótól beszerezhető
beszerezhető, első
első
üzembe helyezé
technológiai berendezé
berendezések, eszkö
eszközök, anyagok
helyezésű gépek, technoló
beszerzé
beszerzése és beé
beépítése tá
támogatható
mogatható.
Az „új
„új” jelző
jelző csak azon, beruhá
beruházási jellegű
jellegű termé
termékeket illeti meg, amelyekné
amelyeknél a
Kedvezmé
dátuma) idő
időpontjá
pontjában
Kedvezményezett rendelkezik a vé
vétel (a szá
számla kiá
kiállí
llítás dá
kezdő
termé
garanciá
és
szavatossá
jogainak
kezdődő
termékfelelő
kfelelőssé
sségi,
garanciális
szavatossági
érvé
kibocsátott
rvényesí
nyesíthető
thetőségéhez szü
szüksé
kséges, a gyá
gyártó
rtó és a forgalmazó
forgalmazó által kibocsá
hiteles dokumentumokkal.
2009.02.16.
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4. Eszkö
Eszközök

Elszá
Elszámolható
molható az eszkö
eszköz bekerü
bekerülési érté
rtéke, a 2000. évi C. tv. 47.§
47.§ (1), (2) és (5) bekezdé
bekezdése
értelmezé
rtelmezésében. A projekt cé
céljá
ljához kapcsoló
kapcsolódó leginká
leginkább korszerű
korszerű technoló
technológiá
giát
alkalmazó
beszerzése tá
támogatható
mogatható, de a projekt cé
céljaival kö
közvetlen
alkalmazó eszkö
eszközök beszerzé
összefü
sszefüggé
ggésben,
sben, kü
külön indoklá
indoklással elszá
elszámolható
molható meglé
meglévő eszkö
eszköz átalakí
talakításának,
bővítésének, korszerű
korszerűsítésének, zavartalan és biztonsá
biztonságos üzemelteté
zemeltetését szolgá
szolgáló munka
költsé
ltsége is.
Főszabá
szabály, hogy új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyá
gyártó
rtótól beszerezhető
beszerezhető, első
első
üzembe helyezé
technológiai berendezé
berendezések, eszkö
eszközök, anyagok
helyezésű gépek, technoló
beszerzé
beszerzése és beé
beépítése tá
támogatható
mogatható.
Az „új
„új” jelző
jelző csak azon, beruhá
beruházási jellegű
jellegű termé
termékeket illeti meg, amelyekné
amelyeknél a
Kedvezmé
dátuma) idő
időpontjá
pontjában
Kedvezményezett rendelkezik a vé
vétel (a szá
számla kiá
kiállí
llítás dá
kezdő
termé
garanciá
és
szavatossá
jogainak
kezdődő
termékfelelő
kfelelőssé
sségi,
garanciális
szavatossági
érvé
kibocsátott
rvényesí
nyesíthető
thetőségéhez szü
szüksé
kséges, a gyá
gyártó
rtó és a forgalmazó
forgalmazó által kibocsá
hiteles dokumentumokkal.
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5. Bé
Bérleti dí
díjak

A projekt megvaló
megvalósításához (a pá
pályá
lyázati kií
kiírás és útmutató
tmutató C2
fejezeté
fejezetében rö
rögzí
gzített tá
támogatható
mogatható tevé
tevékenysé
kenységek alapjá
alapján) kö
kötődő
és indokolt eszkö
eszköz bérleti dí
díjai, illetve a pé
pénzü
nzügyi lí
lízing formá
formában
lízingelt eszkö
eszközök lí
lízingdí
zingdíjai elszá
elszámolható
molhatóak, abban az esetben,
ha a bé
bérleti dí
díj igazoltan kö
költsé
ltség-haté
hatékony.
A bé
bérleti dí
díj, mint igé
igénybevett szolgá
szolgáltatá
ltatás kö
költsé
ltsége kerü
kerül be a
kedvezmé
kedvezményezett kö
könyveibe. Abban az esetben, ha a
kedvezmé
kedvezményezett sajá
saját elő
előállí
llításban vé
végez beruhá
beruházást és a
beruhá
beruházás megvaló
megvalósításához kö
kötődően kerü
kerül sor valamilyen eszkö
eszköz
bérlé
rlésére, akkor a szá
számviteli tö
törvé
rvény szerint az eszkö
eszköz bé
bérleti dí
díja a
beruhá
beruházás ré
részeké
szeként kerü
kerül elszá
elszámolá
molásra, majd a beruhá
beruházás
aktivá
aktiválásakor a tá
tárgyi eszkö
eszközök kö
között.
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6. Igé
Igénybevett szolgá
szolgáltatá
ltatások

A szolgá
szolgáltatá
ltatási jellegű
jellegű költsé
ltségek felmerü
felmerülhetnek az építési beruhá
beruházási
projekt ré
részeké
szeként (pl. nö
növénytelepí
nytelepítés, irtá
irtás, talaj elő
előkészí
szítés,
légká
gkábel kivá
kiváltá
ltás, ká
kármentesí
rmentesítés, etc.), illetve bizonyos tá
támogatá
mogatási
terü
területeken maga a projekt fő
főtevé
tevékenysé
kenység (pá
(pályá
lyázati útmutató
tmutató C2
fejezete alapjá
alapján) is lehet szolgá
szolgáltatá
ltatás (pl. szoftverfejleszté
szoftverfejlesztés,
térké
rképezé
pezés, monitoring, kampá
kampány, kommuniká
kommunikáció
ciós tevé
tevékenysé
kenység,
stb.).
Az építési beruhá
beruházási projektek eseté
esetében
a projekt menedzsment egysé
egység szerző
szerződése
a Tá
Tájékoztatá
koztatási és nyilvá
nyilvánossá
nossági szolgá
szolgáltatá
ltatások
a mé
mérnö
rnök-felü
felügyeleti vagy mű
műszaki ellenő
ellenőri szolgá
szolgáltatá
ltatás.
A Mérnök feladatai között szerepelhetnek projekt-irányítási feladatok is. Ebben az esetben a
szerződésre fordítható projekt költségvetési keret a projekt menedzsmentre meghatározott keret egy
20Art részével kiegészülhet.
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6. Egyé
Egyéb szaké
szakértő
rtői tevé
tevékenysé
kenység
A projekt vé
végrehajtá
grehajtására szerző
szerződött kü
külső
lső vállalkozá
llalkozás, vagy szaké
szakértő
rtők
költsé
ltségei kö
közül a projekt pénzü
nzügyi és mű
műszaki ellenő
ellenőrzé
rzésével
(utó
(utóbbi abban az esetben, ha nincs önálló
llóan tervezett Mé
Mérnö
rnök
tevé
tevékenysé
kenység), könyvvizsgá
nyvvizsgálatá
latával és helyszí
helyszíni ellenő
ellenőrzé
rzésével
kapcsolatos, kellő
kellően indokolt kiadá
kiadások tá
támogatható
mogathatóak.
A projekt fő
főtevé
tevékenysé
kenységeké
geként -nem építési beruhá
beruházás jellegű
jellegű projekt
eseté
esetébenben-

azon

támogatható
mogatható

szolgá
szolgáltatá
ltatások

tevé
tevékenysé
kenységek

szá
számolható
molhatók

listá
listáján

el,

nevesí
nevesítve

melyek

a

szerepelnek

(pá
(pályá
lyázati útmutató
tmutató C2 fejezete alapjá
alapján).
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7. ELŐ
ELŐLEG ké
kérdé
rdés
A szá
szállí
llítónak - a kivitelezé
kivitelezés, beszerzé
beszerzés, szolgá
szolgáltatá
ltatás fizetett elő
előleg elszá
elszámolható
molható.
A szá
szállí
llítói elő
előlegre jutó
jutó támogatá
mogatás kifizeté
kifizetése szá
szállí
llítói
kifizeté
kifizetésné
snél értelemszerű
rtelemszerűen azonnal megtö
megtörté
rténik, mí
míg
utó
utólagos elszá
elszámolá
molás eseté
esetén az idő
időközi kifizeté
kifizetési
kérelmekben az elő
előlegszá
legszámla nem, csak a szá
szállí
llító
közbenső
zbenső szá
számlá
mláiban feltü
feltüntetett elő
előleglevoná
leglevonás
elszá
elszámolható
molható (azaz a szá
szállí
llítói elő
előleg ez esetben
„csepegtetve”
csepegtetve” kerü
kerül tá
támogatá
mogatásra).
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8. BEVÉ
É
TEL*
–
az
nincs
feltü
ü
ntetve

BEV
felt
A projekttel összefü
sszefüggé
ggésben, az érté
rtékesí
kesítésbő
sből, szolgá
szolgáltatá
ltatásbó
sból, bé
bérbeadá
rbeadásbó
sból
regisztrá
időszaká
szakát magá
magába
regisztráció
ciós dí
díjbó
jból és egyé
egyéb bevé
bevételbő
telből a megvaló
megvalósítás idő
foglaló
foglaló teljesí
teljesítési idő
időponttal szá
számlá
mlázott bevé
bevétel a teljesí
teljesítés idő
időpontjá
pontját is
tartalmazó
tartalmazó elszá
elszámolá
molási idő
időszakban csö
csökkenti a projekt tá
támogatá
mogatását attó
attól
függő
ggően, hogy a bevé
bevétel teljes egé
egészé
szében vagy csak ré
részben szá
származottrmazott-e a
társfinanszí
rsfinanszírozott tevé
tevékenysé
kenységbő
gből (a megvaló
megvalósítható
thatósági tanulmá
tanulmány ré
részeké
szeként
benyú
vonatkozó szá
számításokat).
benyújtott pé
pénzü
nzügy elemzé
elemzés tartalmazza az erre vonatkozó

Nem tartozik a bevé
bevételek kö
közé
a kocká
kockázatitő
zatitőke - és hitelalapok, a garanciaalapok és a lí
lízing kereté
keretében
keletkezett bevé
bevétel,
a kö
közbeszerzé
zbeszerzési dokumentumok eladá
eladásából szá
származó
rmazó bevé
bevétel.

*Jövedelemtermelő
vedelemtermelő beruhá
beruházások eseté
esetében a TANÁ
TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE az ERFA, az
ESZA és Kohé
ézió
ós Alapra vonatkozó
ó általá
ános rendelkezé
ések megá
állapíításáról alapján.
ESZA és Koh zi s Alapra vonatkoz által nos rendelkez sek meg llap tásáról
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9. TARTALÉ
TARTALÉK ké
képzé
pzés
A külön soron megtervezendő
megtervezendő tartalé
tartalék az elő
előre nem lá
látható
tható, nem

tervezhető
tervezhető (de elszá
elszámolható
molható költsé
ltséget jelentő
jelentő) kiadá
kiadások fedezeté
fedezetére
szolgá
szolgál.
Tervezett ará
arányá
nyát a pá
pályá
lyázati kií
kiírásban kell meghatá
meghatározni.
Ennek az építési tenderekre eső
eső részé
szét a kö
közbeszerzé
zbeszerzések sorá
során lehető
lehetőség
szerint ará
arányosan be kell építeni az egyes építési szerző
szerződésekbe, a
fennmaradó
fennmaradó részt kü
külön tartalé
tartalékké
kként kell kezelni, illetve lehetsé
lehetséges a
projekt teljes tartalé
tartalékát kü
külön kezelni.
A tartalé
tartalékkeret (szerző
(szerződésben rö
rögzí
gzített és kü
különálló
lló költsé
ltségveté
gvetési soron
lévő) felhaszná
felhasználását a tá
támogatá
mogatási szerző
szerződés szabá
szabályozza, de alapvető
alapvetően
a KSZ elő
előzetes jó
jóváhagyá
hagyásához kö
kötött a felhaszná
felhasználása.
sa.
A szerző
szerződéseket is a tartalé
tartalékkal nö
növelt összegekre kö
kötik meg, azonban a
tartalé
tartalékra beá
beállí
llított keret csak az elszá
elszámolható
molható költsé
ltségek nö
növekedé
vekedése
illetve elő
előre nem lá
látható
tható költsé
ltségek felmerü
felmerülése eseté
esetén haszná
használható
lható fel.
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ÖSSZEFOGLALÓ
SSZEFOGLALÓ
• Köthető
thető a projekthez (megjelent a pá
pályá
lyázatban)
• Elszá
Elszámolható
molható típusú
pusú (szerepel az útmutató
tmutatóban)
Jellemző
Jellemzői:
• hozzá
hozzáadott érté
rtéket visz a projektbe
• való
ó
s
kö
ö
ltsé
é
geken
alapul
val k lts
FELADATUNK:
minden elszá
elszámolható
molható költsé
ltség kerü
kerüljö
ljön
elszá
á
molá
á
sra!
elsz mol
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….. ÉS MOST
MENJÜ
MENJÜNK EBÉ
EBÉDELNI!
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