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Pályázatírás 

 
 



Az alkalmas pályázatkiírás 

kiválasztása 

Honnan szerezhetünk információkat 

 

 Megfelelő honlapok (minisztériumok, IH, PAFI, 

 alapítványok, NFÜ) 

 Regionális területfejlesztési tanácsok 

 Megyei területfejlesztési tanácsok 

 Egyes települések egyedi kiírásai 

 Alapítványok 

 Pályázatíró cégek, Tanácsadó cégek 

 Stb… 

 



UMFT 6 kiemelt területe: 

 

   Gazdaság (GOP) 

   Közlekedés (KÖZOP) 

   Társadalom megújulása (TÁMOP, TIOP)
  

   Környezet és az energetika (KEOP) 

   Területfejlesztés (ROP) 

   Államreform (ÁROP, EKOP) 

 



 Pénzügyi erőforrások 

KÖZOP 25% 

ROP 23% 

KEOP 17% 

TÁMOP 14% 

GOP 10% 

TIOP 8% 

EKOP 1% 

VOP 1% 

ÁROP 1% 



 Lépésről lépésre 

1. Pályázati lehetőség ismerete 

2. Pályázati kiírás dokumentumainak 

áttanulmányozása 

3. Pályázat kidolgozása (pályázati anyag és 

mellékletek) 

4. Pályázat beadása 

5. Nyerés 

6. Projekt előfinanszírozása 

7. Beszámolók és jelentések készítése 

8. Pénz várása!!! 

 

 

 

 



Az alkalmas pályázatkiírás 

kiválasztása 
Megfelelőségi kritériumok vizsgálata 

 

 TEAOR ellenőrzése 

 Nettó árbevétel és annak megoszlása 
ágazatok szerint 

 Mérlegfőösszeg 

 Dolgozói létszám 

 Tulajdonosi szerkezet 

 Vállalkozási forma 

 



Pályázati űrlapok kitöltésének 

alapkövetelményei 

Teljesség (minden rublikát ki kell tölteni, 
minden kérdésre válaszolni kell) 

 

 Pontosság (Dokumentumok és adatok 
pontos felvitele. Nem Becslés!) 

 

 Hitelesség (adatok teljes körű 
dokumentumokkal történő alátámasztása) 

 

 Racionalitás (a piaci viszonyoknak 
megfelelő bevétel és költségtervezés) 



A sikeres pályázat formai 

követelményei 

Adatlapok korrekt és teljes körű kitöltése 

 A szükséges dokumentumok és mellékletek hiánytalan 
csatolása 

 A pályázati dokumentumok megfelelő sorrendbe történő 
rendezése 

 Megfelelő példányszám elkészítése és hitelesítése 

 A pályázat megfelelő módon történő eljuttatása a 
támogatóhoz (postai úton, személyesen) 

 A pályázati határidő pontos betartása 

 



Pályázati források antológiája pro és 

kontra 

A célkitűzések tükrében 

 

- Magas részvételi arány 

- Minőségi projektek 

- Gördülékeny lebonyolítás 

- Koncentrált monitoring 

 

 



A pályázatokról általában 

 Minden pályázat más-más követelményeket támaszt a 
pályázók elé. A kiválasztott pályázatnál a kiírásban 
előzetesen mindig meg kell vizsgálni a következőket: 

 

 Pályázók köre (támogatásra jogosultak) 

 A támogatás formája és mértéke 

 Kizáró okok  

 Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek 

 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

 Gyakorlati tudnivalók 



Pályázók köre (támogatásra 

jogosultak) 

 Gazdálkodási forma, illetve intézményi 

besorolás alapján 
 

 Összes foglalkoztatottak létszáma alapján 
 

 Éves nettó árbevétel, mérlegfőösszeg alapján 
 

 Állami, önkormányzati tulajdonrész alapján 

 



A támogatás formája és mértéke 

Támogatási formák 

 Vissza nem térítendő támogatás 

  árbevétel arányos és tőkejuttatás 

 Visszatérítendő támogatás 

 Kamattámogatás 

 

 Támogatás mértéke 

 Elszámolható költségek alapján 

 Százalékos értékben meghatározva 

 Maximális igényelhető értékben meghatározva 



Kizáró okok 

 Csőd, felszámolási eljárás 

 Hamis adatszolgáltatás 

 Korábbi jogtalan támogatás igénylés és 

felhasználás 

 Esetleges TEAOR megkötések 

 Stb… 

 



Támogatható tevékenységek 

Minden pályázat külön meghatározza a 
támogatható tevékenységek körét. 

 

- Termelőeszköz beszerzés 

- Hátrányos helyzetű csoportok 
foglalkoztatása 

- Munkahelyteremtés  

- Zöldmezős beruházások 

- Üzleti infrastruktúra fejlesztés 

- Stb… 



Általában nem támogatható 

tevékenységek 

- Üzletrész vásárlása 

- Személygépjármű vásárlás 

- Ingatlanforgalmazási ügyletek 

- Törvény által tiltott tevékenységek 
végzése 

- Harmadik országból származó import 
tevékenység 

- Pénzügyi szolgáltatások 

- Egyéb… 

 



Tipikusan nem elszámolható 

költségek 

- A projekthez közvetlenül nem kapcsolódó 
költségek 

- Visszaigényelhető adók 

- Szolgáltatás, ami nem tartalmaz 
arányosan hozzáadott értéket 

- Pénzügyi műveletek költségei 

- Korábban felmerült költségek 

 



A pályázatok benyújtásának módja, 

hely és határideje 

 A pályázatok benyújtásának módját, helyét és idejét az 
egyes pályázatok határozzák meg. Többnyire jellemző: 

 

 Postai úton történő feladás 

 Meghatározott időintervallum 

 Pályázatot kiíró minisztérium vagy szervezet részére 

 Meghatározott példányszám és elektronikus forma 

 Kódszám feltüntetés 

 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! 

A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: 

 

Az előadás anyagát készítették: 

Veszelka Mihály 

Dr. Pupos Tibor 


