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MOTTÓ
MOTTÓ
„A tapasztalá
tapasztalás majd mindig paró
paródiá
diája
az eszmé
eszmének”
nek”
Goethe
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Az ellenő
ellenőrzé
rzés, monitoring és érté
rtékelé
kelés kapcsolata
Inputok

Output

Eredmé
Eredmény/
Viszonyí
Viszonyítás
hatá
hatás

A jogszerű
jogszerűség
ellenő
ellenőrzé
rzése
Monitoring
A minő
minőség, a megvaló
megvalósítás és a hatá
hatások érté
rtékelé
kelése

Jogi és
adminisztratí
adminisztratív
elő
előírások
Gondos
lebonyolí
lebonyolítás
Társadalmi
elvá
elvárások,
problé
problémamegoldá
mamegoldás

A há
három tevé
tevékenysé
kenység nem egymá
egymás ré
része!
2009.02.16.
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Program bonyolí
bonyolítás
Ellenőrzés – Monitoring - Értékelés
MONITORING BIZOTTSÁG

FINANSZÍ
FINANSZÍROZÓ
ROZÓ
SZERVEZET

pénz

BONYOLÍ
BONYOLÍTÓ
SZERVEZET

PROJEKT GAZDA,
KEDVEZMÉNYEZETT,
pénz KEDVEZMÉ
VÉGREHAJTÓ
GREHAJTÓ

MONITORING BIZOTTSÁG

Ellenőrzés – Monitoring - Értékelés
Ellenőrzés: pénzügyi, jogi és adminisztratív előírások
Monitoring: eredményesség
Értékelés:

problémamegoldás
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ltozáás
Megfigyelt vvááltoz

Munkahelyek

Hatáás
Hat

Hatá
Hatásvizsgá
svizsgálat

Idő
Idő
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Az érté
rtékelé
kelés elve

A

B

• Relevancia
Relevancia:: El akarunk jutni A-ból B-be?
(szü
szüksé
kséglet és célkitű
lkitűzés)
• Eredmé
Eredményessé
nyesség: a cél elé
elérése (eljutunkeljutunk-e B-be)?
• Haté
Hatékonysá
konyság: milyen áron jutunk B-be?
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Az érté
rtékelé
kelés tí
típusai
• Elő
Előzetes érté
rtékelé
kelés: Helyesen fogjuk a kereteket
elkö
elkölteni?
lteni?
• Közbenső
zbenső érté
rtékelé
kelés: Helyesen költjü
ltjük el a
kereteket?
kereteket?
• Utóé
rté
ékelé
ltöttü
ttük el a kereteket?
kereteket?
Utóért
kelés: Helyesen költö

2009.02.16.

7

Utóé
rtéékelé
Utóért
kelés
• Programok utó
utólagos igazolá
igazolása
• Hatá
Hatások érté
rtékelé
kelése
• Tapasztalatcsere
• “Tanuló
Tanuló államigazgatá
llamigazgatás”
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8

Az igazság pillanata
ELSZÁMOLÁS
9

2009.02.16.

Benyú
Benyújtandó
jtandó dokumentumok
A Tá
Támogatá
mogatási Szerző
Szerződéssel egyidejű
egyidejűleg megkü
megküldé
ldésre
kerü
rva
kerülő dokumentumokat megfelelő
megfelelően kitö
kitöltve és aláí
aláírva
Költsé
ltségösszesí
sszesítő,
Szá
Számlaö
mlaösszesí
sszesítő,
Teljesí
Teljesítési jegyző
jegyzőkönyv
Nem magyar nyelvű
nyelvű szá
számla által hitelesí
hitelesített fordí
fordítása
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Benyú
Benyújtandó
jtandó dokumentumok
•A kö
költsé
ltségszá
gszámlá
mlák egy eredeti és X másolati pé
példá
ldánya, a
szá
számlá
mlákon Kedvezmé
Kedvezményezettnek cé
cégszerű
gszerű aláí
aláírrásával kell
igazolnia a vá
vásárolt termé
termék átvé
tvételé
telét, haszná
használatbavé
latbavételé
telét,
illetve a szolgá
szolgáltatá
ltatás igé
igénybevé
nybevételé
telét.
•A má
másolaton cé
cégszerű
gszerű aláí
aláírrásával szü
szüksé
kséges igazolni,
hogy az mindenben megegyezik az eredetivel
Egy eredeti és egy má
másolati pé
példá
ldányban az adott
szá
számlá
mlák pé
pénzü
nzügyi teljesí
teljesítését igazoló
igazoló bizonylatokat
• átutalá
tutalás eseté
esetén bankszá
bankszámlakivonatot, vagy eredeti
banki igazolá
igazolást,
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• a forintra tö
törté
rténő átszá
tszámítás mó
módjá
djának
dokumentá
dokumentálását

2009.02.16.

Fizeté
Fizetési ké
kérelem ellenő
ellenőrzé
rzése
• Minden pontja ki van tö
töltve
• Arra a projektre vonatkozik, amely elszá
elszámolá
molásához
beadtá
beadták
• Kedvezmé
Kedvezményezett adatai megegyeznek a szerző
szerződésben
rögzí
gzítettel
• Csatolt szá
számlá
mlák db szá
száma megegyezik az itt
megnevezettel
• Szá
Számlaszá
mlaszám megegyezik a szerző
szerződésben rö
rögzí
gzítettel, /
szá
szállí
llítói kö
közvetlen kifizeté
kifizetés eseté
esetén szá
szállí
llítói szá
számla van
rögzí
gzítve
• Bejelentett aláí
aláírró írta alá
alá
• Szá
Számszakilag összhangban van az igé
igényelhető
nyelhető összeggel
2009.02.16.
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A szá
számlá
mlák tartalmi vizsgá
vizsgálata
• Szá
Számla összhangban van a tá
támogatá
mogatási szerző
szerződéssel
és a mellé
mellékleté
kletét ké
képező
pező költsé
ltségveté
gvetéssel
• Az adott projekthez kapcsoló
kapcsolódik
• Pályá
lyázati dokumentá
dokumentáció
ció elszá
elszámolható
molható költsé
ltségek
listá
listáján szerepel, illetve nem szerepel a nem
elszá
elszámolható
molható költsé
ltségek kö
között
• Magyarorszá
Magyarországon megvaló
megvalósuló
suló projekthez
kapcsoló
kapcsolódik
2009.02.16.
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A szá
számlá
mlák formai vizsgá
vizsgálata
• Szá
Számviteli, ÁFA tö
törvé
rvény betartá
betartása
• Vevő
Vevőként a kedvezmé
kedvezményezett szerepel
• Vevő
Vevő címe az, ami a tá
támogatá
mogatási szerző
szerződésben szerepel
• Szá
Számla kiá
kiállí
llítója azonos a mellé
mellékelt szerző
szerződések
szá
szállí
llítóival
• Szá
Számla dá
dátuma alapjá
alapján befogadható
befogadható
• Szá
á
mla
teljesí
í
t
é
se
megtö
ö
Sz
teljes
megt rté
rtént (igazoló
(igazoló dokumentum
van)
• Szá
Számszaki adatok megfelelő
megfelelőségét (ö
(összeg, devizanem)
• Szá
Számlá
mlán rajta van a tá
támogatá
mogatási szerző
szerződés szá
száma
2009.02.16.
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Tová
További benyú
benyújtandó
jtandók
•A tervező
tervezői és vá
vállalkozó
llalkozói szerző
szerződések,
•Megrendelé
Megrendelések
•Az esetleges egyé
egyéb szerző
szerződéshez kapcsoló
kapcsolódó
kifizeté
kifizetéseket dokumentá
dokumentáló megbí
megbízások.
•Engedé
Engedély kö
köteles építési beruhá
beruházásná
snál, felú
felújításná
snál
építési napló
napló
•EUEU-n kí
kívüli orszá
országbó
gból beszerzett áru eseté
esetén a
hatá
határátlé
tlépést igazoló
igazoló vámpapí
mpapírok bemutatá
bemutatása,
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A vá
vám és illeté
illetékek befizeté
befizetését igazoló
igazoló
dokumentumok csatolá
csatolása egy eredeti és egy
másolati pé
példá
ldányban

2009.02.16.

Projekt zárás
2009.02.16.
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Projekt zá
zárás
A befejezé
befejezését kö
követő
vető 60 napon belü
belül pénzü
nzügyileg és
műszakilag is el kell szá
számolni az alá
alábbi dokumentumok
benyú
benyújtá
jtásával:
• Pénzü
nzügyi beszá
beszámoló
moló (a projekt megvaló
megvalósítását tanú
tanúsító,
bizonylatokkal és ható
hatósági engedé
engedélyekkel alá
alátámasztva),
• A helyszí
helyszíni munká
munkálatok megvaló
megvalósulá
sulásának fé
fényké
nyképpel is
igazolt dokumentá
dokumentálása, tová
továbbá
bbá
• A vé
végelszá
gelszámolá
molás utá
után esetlegesen fennmaradó
fennmaradó,
fel nem haszná
használt tá
támogatá
mogatás összegé
sszegéről tö
törté
rténő
lemondó
lemondó nyilatkozat.
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Fenntartá
Fenntartási ADATSZOLG.
Figyelem!
Az adatszolgá
adatszolgáltatá
ltatási kö
kötelezettsé
telezettség elmulasztá
elmulasztása a
Támogatá
mogatási Szerző
Szerződésben foglalt kö
kötelezettsé
telezettség
megszegé
megszegésének minő
minősül,
ezé
ezért ez esetben Tá
Támogató
mogató a szerző
szerződéstő
stől elá
eláll, és
a tá
támogatá
mogatási összeget visszafizetteti.
visszafizetteti.
A fenntartá
fenntartási indiká
indikátorok szá
számítása sorá
során kizá
kizárólag a
projekt megvaló
megvalósításának eredmé
eredményeké
nyeként kimutatott
érté
rtékek vehető
vehetők figyelembe, ezé
ezért ezeket az adatokat
elkü
elkülönítetten is nyilvá
nyilván kell tartani.
2009.02.16.
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Fenntartá
Fenntartási adatszolgá
adatszolgáltatá
ltatás
Az adatszolgá
adatszolgáltatá
ltatás gyakorisá
gyakorisága és pontos tartalma a
projekt jellege szerint vá
változhat, ezé
ezért a pontos
adatszolgá
adatszolgáltatá
ltatási igé
igények és idő
időpontok a Tá
Támogatá
mogatási
Szerző
Szerződésben kerü
kerülnek rö
rögzí
gzítésre.
A monitoring adatszolgá
adatszolgáltatá
ltatást a Tá
Támogatá
mogatási Szerző
Szerződés
mellé
mellékleté
kletét ké
képező
pező Fenntartá
Fenntartási Jelenté
Jelentés kitö
kitölté
ltésével és
megkü
megküldé
ldésével kell teljesí
teljesíteni.
Ügyelni a Tá
Támogatá
mogatási Szerző
Szerződésben rö
rögzí
gzített hatá
határidő
ridő(k)
betartá
betartására. Itt az ÉVFORDULÓ
VFORDULÓ NEM dec. 31.
2009.02.16.
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ÚTRAVALÓ
TRAVALÓ
Az igazá
igazán jó
jó pályá
lyázati
szakember
már akkor is tud valamit a
megoldá
megoldásró
sról,
amikor mé
még a problé
problémát
sem definiá
definiálta!
2009.02.16.
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MEGOLDÁ
MEGOLDÁS

2009.02.16.

21

Köszö
szönöm a
figyelmü
figyelmüket !
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