A projektek pé
pénzü
nzügyi
menedzselé
menedzselése
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A folyamat tevé
tevékenysé
kenységei
1.

A tá
támogatá
mogatás felhaszná
felhasználásához kapcsoló
kapcsolódó
szabá
szabályok megismeré
megismerése

2. Pénzü
nzügyi elemzé
elemzés és tervezé
tervezés
3. Finanszí
Finanszírozá
rozási forrá
források keresé
keresése
4. A projekt tervezett kö
költsé
ltségveté
gvetésének adaptá
adaptálása a
pályá
lyázati felté
feltételekhez
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A folyamat tevé
tevékenysé
kenységei
5. A kö
költsé
ltségveté
gvetés mó
módosí
dosítása, ha a pá
pályá
lyázat teljes
összegé
sszegének elfogadá
elfogadására nem kerü
került sor (kö
(közössé
sségi
támogatá
mogatások eseté
esetében nincs csö
csökkentett
költsé
ltségveté
gvetésű dönté
ntés)
6. Szerző
Szerződéskö
skötés - azaz a tá
támogatá
mogatás összegé
sszegének és
összeté
sszetételé
telének rö
rögzí
gzítése
7. Megvaló
Megvalósítás – forrá
források felhaszná
felhasználása
8. Folyamatos pé
pénzü
nzügyi nyilvá
nyilvántartá
ntartás ké
készí
szítése –
szá
számlá
mlák és egyé
egyéb bizonylatok gyű
gyűjté
jtése
9. Idő
Időközi elszá
elszámolá
molás
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A projekt vé
végéhez kö
közeledve
10. Felké
Felkészü
szülés az idő
időközi ellenő
ellenőrzé
rzésre
11. Költsé
ltségveté
gvetés mó
módosí
dosítása – ha a megvaló
megvalósítás
sorá
során jelentő
jelentős vá
változá
ltozások kö
következtek be
12. Vé
Végső
gső elszá
elszámolá
molás – a projekt szerző
szerződéses
idő
időtartamá
tartamán belü
belül felmerü
felmerült kö
költsé
ltségek és
bevé
bevételek egyenlegé
egyenlegének jelenté
jelentése
 A tá
támogatá
mogatás utolsó
utolsó részleté
szletének megé
megérkezé
rkezése
vagy a nem megfelelő
megfelelően felhaszná
felhasznált tá
támogatá
mogatás
visszafizeté
visszafizetése
 Felké
Felkészü
szülés a projekt lezá
lezárását kö
követő
vető
ellenő
ellenőrzé
rzésre
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3. A projektfinanszí
projektfinanszírozá
rozás feladatai
• A projekt elő
előkészí
szítéséhez kapcsoló
kapcsolódó költsé
ltségek
biztosí
biztosítása (nem mindig tá
támogatott; a pá
pályá
lyázat nem
biztos, hogy nyer, ezé
ezért ez a té
tétel kocká
kockázati kö
költsé
ltség)
• Folyamatos likviditá
likviditás biztosí
biztosítása - a szá
számlá
mlák
kiegyenlí
kiegyenlítéséig vagy az utó
utólag fizetett tá
támogatá
mogatás
megé
megérkezé
rkezéséig
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3. A projektfinanszí
projektfinanszírozá
rozás feladatai
• Az elvá
elvárt önerő
nerő biztosí
biztosítása
• A nem tá
támogatott,
mogatott, de tervezett kö
költsé
ltségek
fedezeté
fedezetének biztosí
biztosítása
• Az ÁFA átmeneti megfizeté
megfizetése
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4. A finanszí
finanszírozá
rozás mó
módjai
• Sajá
Saját forrá
forrás
• Partnerek sajá
saját forrá
forrása
• Külső
lső forrá
forrás
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Sajá
Saját forrá
forrás jellemző
jellemzői
• Alkalmas a vé
végleges és átmeneti
költsé
é
gek
fedezé
lts
fedezésére.
• Rugalmas és olcsó
olcsó.
• Azonnal rendelkezé
rendelkezésre áll.
• Korlá
Korlátozott mé
mérté
rtékű.
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Külső
lső forrá
források fajtá
fajtái
• Rövid lejá
lejáratú
ratú hitel
• Hosszú
Hosszú lejá
lejáratú
ratú hitel
• Profitorientá
Profitorientált szervezetek bevoná
bevonása
• Egyé
Egyéb pá
pályá
lyázati tá
támogatá
mogatások (kivé
(kivéve ROP, EMVA)
• Egyé
Egyéb forrá
forrás (pl.: faktorá
faktorálás)
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Külső
lső forrá
források jellemző
jellemzői
• A rö
rövid lejá
lejáratú
ratú hitel az átmeneti vagy elő
előre nem
tervezett kö
költsé
ltségek finanszí
finanszírozá
rozására alkalmas.
• A hitelek kö
költsé
ltségesek, korlá
korlátot a hitelké
hitelképessé
pesség és az
idegentő
idegentőke/sajá
ke/sajáttő
ttőke ará
arány jelent.
• A profitorientá
profitorientált partnerek bevoná
bevonása korlá
korlátozott, de
a tő
tőlük szá
származó
rmazó forrá
források által nem elszá
elszámolható
molható
tételek is finanszí
finanszírozható
rozhatók.
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A tá
támogatá
mogatási szerző
szerződés pé
pénzü
nzügyi tartalma
A tá
támogatá
mogatás:
- formá
formája,
- maximá
maximális összege, egyes esetekben kö
költsé
ltségkategó
gkategóriá
riánké
nként,
- ará
aránya,
- a felhaszná
felhasználásának idő
időtartama vagy kezdete és vé
vége,
- kifizeté
kifizetésének ütemezé
temezése,
- pénzü
nzügyi elszá
elszámolá
molásának ütemezé
temezése, az elszá
elszámolható
molhatóság
szabá
szabályai,
- felhaszná
felhasználásához kapcsoló
kapcsolódó ellenő
ellenőrzé
rzések,
- összegé
sszegének mó
módosí
dosítására, visszafizeté
visszafizetésére vonatkozó
vonatkozó kité
kitételek,
- kapcsoló
kapcsolódó dokumentumok, biztosí
biztosítékok, nyilvá
nyilvántartá
ntartás és
adatszolgá
adatszolgáltatá
ltatási kö
kötelezettsé
telezettségek.
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A szerző
szerződéshez kapcsoló
kapcsolódó pénzü
nzügyi
biztosí
biztosítékok fajtá
fajtái
• Inkasszó
Inkasszó a tá
támogatott összes bankszá
bankszámlá
mlájára
vonatkozó
vonatkozóan (felhatalmazá
(felhatalmazás azonnali beszedé
beszedésre)
• Igazolá
Igazolás arró
arról, hogy a sajá
saját forrá
források rendelkezé
rendelkezésre
állnak.
• Jelzá
Jelzálog felajá
felajánlá
nlás.
• Bankgarancia, ké
készfizető
szfizető-kezessé
kezesség.
• Igazolá
Igazolás arra vonatkozó
vonatkozóan, hogy nincs lejá
lejárt
köztartozá
ztartozás (APEH, VPOP, TB, stb.).
(Projekt megvaló
megvalósítás alatt keletkező
keletkező köztartozá
ztartozás
eseté
esetén a projektet felfü
felfüggesztik!!!)
• Tová
További speciá
speciális biztosí
biztosítékok.
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A tá
támogatá
mogatás kifizeté
kifizetésének lé
lépései
I.
1.
2.
3.

Szokvá
Szokványos eset:
A szá
szállí
llító benyú
benyújtja a szá
számlá
mlát a kedvezmé
kedvezményezettnek.
A kedvezmé
kedvezményezett kifizeti a szá
számlá
mlát.
A kedvezmé
kedvezményezett kifizeté
kifizetési ké
kérelmet nyú
nyújt be a
támogató
mogatónak.
4. A tá
támogató
mogató megvizsgá
megvizsgálja a ké
kérelmet és azt, hogy
megfelelmegfelel-e a szá
számla az elszá
elszámolható
molhatóság
szabá
szabályainak.
5. A tá
támogató
mogató kifizeti a tá
támogatá
mogatást.
II. Abban az esetben, ha elő
előleg van, akkor az 5. lé
lépéssel
kezdő
kezdődik a folyamat.
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Árfolyamvá
rfolyamváltozá
ltozás kocká
kockázata
• Import eseté
esetén szá
számolni kell az árfolyam
változá
ltozásbó
sból eredő
eredő árvá
rváltozá
ltozással
(megbí
(megbízható
zható prognó
prognózis).
• A forint gyengü
gyengülése árnö
rnövelő
velő hatá
hatású
(ártartalé
rtartalék)
Kössü
ssünk árfolyam kocká
kockázati biztosí
biztosítást!
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7. Jelenté
Jelentések
Fajtá
Fajtái:
• Idő
Időközi jelenté
jelentések
• Záró jelenté
jelentés
Célja:
• A kifizeté
kifizetési ké
kérelmek alá
alátámasztá
masztása
• A felhaszná
felhasználás igazolá
igazolása
• A felhaszná
felhasználás indoklá
indoklása
• Haté
Hatékonysá
konyság és eredmé
eredményessé
nyesség mé
mérése
• Az elszá
elszámolható
molhatóság igazolá
igazolása
15
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A jelenté
jelentések ütemezé
temezése
•
•
•

Függ a projekt idő
időtartamá
tartamától
A tá
támogatá
mogatás összegé
sszegétől
A cé
célok idő
időbeni megvaló
megvalósulá
sulásától (elké
(elképzelhető
pzelhető
a felhaszná
felhasználást kö
követő
vetően is)
Formá
Formája és tartalma meghatá
meghatározott,
tényadatokat kö
közöl.
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A jelenté
jelentések tartalma
• Szá
Számszerű
mszerűsíthető
thető eredmé
eredmények, az elő
előrehaladá
rehaladás
dokumentumai
• Elté
Eltérések, mó
módosí
dosítások magyará
magyarázata
• Közbeszerzé
zbeszerzési eljá
eljárás dokumentumai
• Szerző
Szerződések pl.: alvá
alvállalkozó
llalkozói
• Eredeti szá
számlá
mlák vagy azok hiteles má
másolatai
• Pénzmozgá
nzmozgást tanú
tanúsító bizonylatok
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Az EU Strukturá
Strukturális és Kohé
Kohézió
ziós Alapjainak
ellenő
ellenőrzé
rzési rendszere
Ellenő
Ellenőrzé
rzés tí
típusa

Ellenő
Ellenőrzé
rzést vé
végző
gző szervezet(ek)

Folyamatba épített ellenő
őrzés

Az lebonyolí
lebonyolítási inté
intézmé
zményrendszer minden
szintjé
szintjén

Belső
ő ellenő
őrzés (Internal Audit)

Az lebonyolí
lebonyolítási inté
intézmé
zményrendszer minden
szintjé
szintjén

Rendszerellenő
őrzés

KEHI és a KTK IH

5 – 15%-os ellenő
őrzések

Az lebonyolí
lebonyolítási inté
intézmé
zményrendszer minden
szintjé
szintjén (KH, IH, KSZ) az adott szervezet belső
belső
ellenő
ellenőrzé
rzési egysé
egységei, illetve IH és KSZ eseté
esetében az
IHIH-t vagy KSZKSZ-t mű
működtető
dtető inté
intézmé
zmény
(pl:NF
Ü)belső
pl:NFÜ
belső ellenő
ellenőrzé
rzési egysé
egységein belü
belül erre a
célra kijelö
kijelölt szemé
személyek és a KEHI.

Zárónyilatkozatokhoz
kapcsolódó ellenőzések

KEHI
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8. Helyszí
Helyszíni ellenő
ellenőrzé
rzések
A helyszí
helyszíni ellenő
ellenőrzé
rzések cé
célja
• A tá
támogatá
mogatás felhaszná
felhasználásának
szabá
szabályszerű
lyszerűségét vizsgá
vizsgálja
• Az elő
előrehaladá
rehaladást vizsgá
vizsgálja
• Lehető
Lehetőség van a felhaszná
felhasználással
kapcsolatos konzultá
konzultáció
cióra
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HELYSZÍ
HELYSZÍNI ELLENŐ
ELLENŐRZÉ
RZÉS
Elő
Előkészí
szítése és lefolytatá
lefolytatása
A KSz által kijelö
kijelölt ellenő
ellenőrök az ellenő
ellenőrzé
rzés elrendelé
elrendelése és
megtervezé
megtervezése utá
után titoktartá
titoktartási és összefé
sszeférhetetlensé
rhetetlenségi
nyilatkozatot tesznek, majd megbí
megbízólevelet kapnak, amelyben a
KSz vezető
vezetője az IHIH-val kötött együ
együttmű
ttműködési megá
megállapodá
llapodás
alapjá
alapján elrendeli a helyszí
helyszíni ellenő
ellenőrzé
rzés lefolytatá
lefolytatását.
A helyszí
helyszíni ellenő
ellenőrzé
rzés idő
időpontjá
pontjáról a kedvezmé
kedvezményezettet legalá
legalább
a vizsgá
vizsgálat lefolytatá
lefolytatása elő
előtt 3 munkanappal értesí
rtesíteni kell.
Az értesí
rtesítésnek tartalmaznia kell a kö
következő
vetkezőket:
• Az ellenő
ellenőrzé
rzés cé
céljá
ljáról és formá
formájáról;
• Az ellenő
ellenőrzé
rzésre vonatkozó
vonatkozó jogszabá
jogszabályi felhatalmazá
felhatalmazásró
sról;
• Az ellenő
ellenőrzé
rzés vá
várható
rható idő
időtartamá
tartamáról;
• Az ellenő
ellenőrzé
rzéshez szü
szüksé
kséges dokumentumok kö
köréről.
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Mit vizsgá
vizsgálnak projektek eseté
esetében?
• A projekt há
hátteré
tterét, megismerik a kapcsoló
kapcsolódó
általá
ltalános informá
információ
ciókat
• A fizikai teljesí
teljesítést (outputok)
• A pé
pénzü
nzügyi dokumentumokat és nyilvá
nyilvántartá
ntartást
• Az EU speciá
speciális elő
előírásainak való
való megfelelé
megfelelést

(Hibá
(Hibák: egyes dokumentumok nem állnak
rendelkezé
rendelkezésre, nem eredetiek, nincsenek
megfelelő
megfelelően hitelesí
hitelesítve, a szá
számlá
mlák nem a projekt
idő
időtartamá
tartamán belü
belül szü
születtek, a nyilvá
nyilvántartá
ntartás nem
átlá
tlátható
tható.)
A dokumentumokat a projekt zá
zárást kö
követő
vető 5 évig meg
kell őrizni!!! – JÓL RAKJA EL!
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Projektellenő
Projektellenőrzé
rzések lé
lépései
• Az ellenő
ellenőrző
rző szerv kivá
kiválasztja az ellenő
ellenőrizendő
rizendő
projekteket (5(5-15%15%-os mintavé
mintavétellel)
• Írásban tá
tájékoztatja a lá
látogatá
togatás cé
céljá
ljáról, formá
formájáról,
idő
időpontjá
pontjáról
• Az ellenő
ellenőrzé
rzést kö
követő
vetően a tapasztaltakró
tapasztaltakról jelenté
jelentés
formá
formájában tá
tájékoztatjá
koztatják a tá
támogató
mogatót és a
támogatottat is
• A tá
támogatott nyilatkozik a jelenté
jelentés elfogadá
elfogadásáról vagy
észrevé
szrevételt kí
kíván tenni
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ELLENŐ
ELLENŐRZÉ
RZÉSI JELENTÉ
JELENTÉS
Az ellenő
ellenőrzé
rzési jelenté
jelentés tartalmazza a helyszí
helyszínen
jegyző
jegyzőkönyvben felvett megá
megállapí
llapításokat, valamint
az alá
alábbiakat:
• A levont kö
következteté
vetkeztetéseket és javaslatokat;
• Az ellenő
ellenőröknek - a jegyző
jegyzőkönyvben leí
leírtakon tú
túli szemé
személyes megá
megállapí
llapításait;
• A vizsgá
vizsgálat lefolytatá
lefolytatásának meneté
menetét.
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Végre mehetü
mehetünk EBÉ
EBÉDELNI!
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