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Az elfogadhatóság követelményei  

A PHIK a megadott határidőn belül lett kézbesítve? 

A feltétel akkor teljesül, ha a PHIK a felhívásban meghatározott határidőben volt kézbesítve. A fenti feltétel 

teljesítésének döntő időpontja a PHIK írásos változata benyújtásának időpontja legkésőbb a felhívás bezárási 

napján, ill. a felhívásban meghatározott PHIK benyújtásának határidején belül , mégpedig: 

- személyesen – a KPA VK székhelyén

- ajánlott postai küldeményben – a KPA VK székhelyére

- expressz futárszolgálattal 

Nem válasz esetén, kérjük indokolja:

A PHIK a meghatározott formában került benyújtásra?

A pályázó a dokumentumokat az alábbi formában nyújtotta be: 1 példányban a teljes pénzügyi hozzájárulás 

iránti kérelmet EREDETI nyomtatott, köttetett formátumban (a teljes PHIK tartalmazza: 1 példányban az 

eredeti formanyomtatványt szlovák nyelven kitöltve, 1 példányban az eredeti formanyomtatványt magyar 

nyelven kitöltve, 1 példányban a csatolandó mellékletek eredeti példányát és a benyújtott dokumentumok 

tartalomjegyzékét); 2 példányban a teljes pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem MÁSOLATÁT nyomtatott, 

köttetett formátumban (valamennyi másolat az alábbi dokumentumokat tartalmazza: 1 példányban a 

formanyomtatvány szlovák nyelvű változatának másolatát, 1 példányban a formanyomtatvány magyar nyelvű 

változatának másolatát, 1 példányban a csatolandó mellékletek másolatát és a csatolt dokumentumok 

tartalomjegyzékét.); a teljes PHIK formanyomtatványok EREDETI változatát és MÁSOLATÁT a kisprojekt vezető 

kedvezményezett hivatalos képviselőjének aláírásával és bélyegzőjével kell ellátni a formanyomtatványok első 

oldalán; mellékleve elektronikus formában 1 db CD/DVD-n vagy pen-drive-on a PHIK Excel (.xls, .xlsx) 

formátumban, illetve a PHIK és csatolandó mellékletei aláírva, beszkennelve PDF formátumban.

Nem válasz esetén, kérjük indokolja:



A JOGOSULTÁG KÖVETELMÉNYEI

A PHIK megfelelő módon volt kézbesítve? 

A PHIK megfelelő módon van kézbesítve, ha megfelel a felhívásban meghatározott formai követelményeknek  

és a benyújtott formátum lehetővé teszi a PHIK tartalmának objektív értékelését. 

Értékelve van, hogy:   

·         a PHIK irásos (nyomtatott) formában lett-e benyújtva, a kisprojekt vezető kedvezményezettje törvényes 

képviselőjének aláírásával   

·         az alulírott/aláírt személy törvényes képviselő, ill.  a törvényes képviselő által megbízott képviselő  

·         a PHIK irásos (nyomtatott) köttetett formában a mellékletekkel együtt kerül benyújtásra    

·         a PHIK magyar és szlovák nyelven,  rövid  angol nyelvű összefoglalóval kerül benyújtásra

·         a PHIK olyan betűkkel van kitöltve, amelyek lehetővé teszik a szöveg tartamának felismerését.

Nem válasz esetén, kérjük indokolja:

A pályázó / projektpartner székhelye vagy regionális/ helyi fióktelepe  a programterületen található?

A feltétel akkor teljesül, ha a pályázó / projektpartner székhelye vagy regionális/ helyi fióktelepe megfelel a

jogosult programterületnek. 

A benyújtott projekt a jogosult határidőn belül kerül végrehajtásra? (1-12 hónap) 

A feltétel akkor teljesül, ha a projekt maximális megvalósítási időtartalma 12 hónap.

A kérelem a jogosult pályázó által lett benyújtva? 

A feltétel akkor teljesül, ha a pályázó/projektpartner jogi formája vagy letelepedési formája összhangban van a

felhívásban meghatározott jogi formákkal és ugyanakkor a pályázó/projektpartner évi pénzügyi

beszámolójával felmutatja, hogy  működésének ideje minimum 1 év.  

Nem válasz esetén, kérjük indokolja:



A pályázó jogosult a projekt által tervezett tevékenységek elvégzésére? 

A feltétel akkor teljesül, ha a kisprojekt vezető kedvezményezettjének / partnerének alapító okiratában 

említett tevékenységek felhatalmazzák őt a projekt tevékenységeinek elvégzésére.

Nem válasz esetén, kérjük indokolja:

A javasolt projekt keretén belüli tevékenységek támogathatóak? 

A feltétel akkor teljesül, ha a vezető kedvezményezett / kisprojekt partner olyan tevékenységeket végez, 

amelyek összhangban állnak a felhívás támogatható tevékenységeivel.  

Nem válasz esetén, kérjük indokolja:

Megfelel a javasolt projekt a partnerség minimumkövetelményeinek?

A feltétel akkor teljesül, ha a projekt megfelel a Felhívásban meghatározott partnerség 

minimumkövetelményeinek.   

Nem válasz esetén, kérjük indokolja:

Megfelel a javasolt projekt az ERFA által nyújtott hozzájárulási összeg minimum és maximum 

követelményeinek?

A feltétel akkor teljesül, ha a projekt megfelel az ERFA által nyújtott hozzájárulási összeg minimum és 

maximum követelményeinek (minimum: 20 000 EURÓ és maximum: 50 000 EURÓ). 

Nem válasz esetén, kérjük indokolja:



Teljesíti a benyújtott projekt a specifikus kimenet programindikátorokkal és projektindikátorokkal 

kapcsolatos minimum követelményeket?

A feltétel akkor teljesül, ha a projekt hozzájárul minimum egy specifikus kimenet programindikátor és 

minimum egy specifikus kimenet projektindikátor teljesítéséhez. 

Nem válasz esetén, kérjük indokolja:

Teljesíti a pályázó/projektpartner azt a feltételt, hogy egy prioritási tengelyen belül a Kisprojekt Alap 

felhívásai keretén belül egy alkalommal mint pályázó (vezető kedvezményezett), egy alkalommal pedig 

mint projektpartner vesz részt?

A feltétel akkor teljesül, ha a pályázó/projektpartner egy prioritási tengelyen belül a Kisprojekt Alap felhívásai 

keretén belül egy alkalommal mint pályázó (vezető kedvezményezett) kérhet pénzügyi hozzájárulást, egy 

alkalommal pedig mint projektpartner. A pályázó / projektpartner a jóváhagyástól számított legalább 2 évig 

nem nyújthat be újabb pályázatot. 

Nem válasz esetén, kérjük indokolja:

Teljesít a benyújtott projekt legalább 3 partnerségi kritériumot a 4-ből?

A feltétel akkor teljesül, ha a projektpartnerek együtt tervezik és állítják össze a kérelmet.  Ha a 

projektpartnerek a négy partnerségi kritérium közül legalább 3-ban működnek együtt a feltétel teljesül (közös 

előkészítés és a közös megvalósítás - kötelező követelmény; közös személyzet és közös finanszírozás - kötelező 

kiválasztani legalább egyet).

Nem válasz esetén, kérjük indokolja:





A Teljesség követelményei

A kért dokumentumok mindegyike benyújtásra került 

A kiegészítő dokumentumok listája

3. A társfinanszírozásról szóló nyilatkozat

A projektpartnerek száma a PHIK alapján

Aláírt és bélyegzővel ellátott nyilatkozatok száma, összhangban a 

PHIK-ban felsorolt projektpartnerek számával  

A kért dokumentumok mindegyike benyújtásra került 

A kiegészítő dokumentumok listája

2. Az előző évre vonatkozó pénzügyi beszámoló

A projektpartnerek száma a PHIK alapján

A benyújtott pénzügyi beszámolók száma

A kért dokumentumok mindegyike benyújtásra került

A kiegészítő dokumentumok listája

A PHIK mellékletei

1. A statisztikai számjel kiadásáról szóló okmány

A projektpartnerek száma a PHIK alapján

A benyújtott okmányok száma





A kért dokumentumok mindegyike benyújtásra került 

A kiegészítő dokumentumok listája

4. I. nyilatkozat

A projektpartnerek száma a PHIK alapján

Aláírt és bélyegzővel ellátott nyilatkozatok száma, összhangban a 

PHIK-ban felsorolt projektpartnerek számával 

6. A költségvetés indoklása (piackutatási nyilvántartás) 

A projektpartnerek száma a PHIK alapján

A piackutatási nyilvántartások száma

A kért dokumentumok mindegyike benyújtásra került

A kiegészítő dokumentumok listája

A kért dokumentumok mindegyike benyújtásra került

A kiegészítő dokumentumok listája

5. II.nyilatkozat

A projektpartnerek száma a PHIK alapján

Aláírt és bélyegzővel ellátott nyilatkozatok száma, összhangban a 

PHIK-ban felsorolt projektpartnerek számával 



7. A bevétel képzéséről szóló nyilatkozat  

A projektpartnerek száma a PHIK alapján

Aláírt és bélyegzővel ellátott nyilatkozatok száma, összhangban a 

PHIK-ban felsorolt projektpartnerek számával 

A kért dokumentumok mindegyike benyújtásra került

A kiegészítő dokumentumok listája

A kért dokumentumok mindegyike benyújtásra került

A kiegészítő dokumentumok listája

8. Állami támogatásról szóló nyilatkozat

A projekt partnerek száma a PHIK alapján

Aláírt és bélyegzővel ellátott nyilatkozatok száma, összhangban a 

PHIK-ban felsorolt projektpartnerek számával 

A kért dokumentumok mindegyike benyújtásra került

A kiegészítő dokumentumok listája

9. A partnerségről szóló nyilatkozat

A projektpartnerek száma a PHIK alapján

Aláírt és bélyegzővel ellátott nyilatkozatok száma, összhangban a 

PHIK-ban felsorolt projektpartnerek számával 



14. Az egyes projektcsapat tagok önéletrajza

A projekt partnerek száma, akik személyi kiadásokat terveznek

A benyújtott életrajzok száma

A kért dokumentumok mindegyike benyújtásra került

A kiegészítő dokumentumok listája

A PHIK a mellékletekkel együtt hiánytalanul volt benyújtva

A kiegészítő dokumentumok listája

A PHIK jogosultsága

Az értékelés összefoglalója 

A PHIK elfogadható 

15. Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez - a pályázó/a projektpartner hivatalos képviselői, az egyes 

projektcsapat tagjai 

A pályázó/a projektpartner hivatalos képviselőinek és az egyes 

projektcsapat tagjainak száma 

A hozzájárulást tartalmazó dokumentumok száma 

A kért dokumentumok mindegyike benyújtásra került

A kiegészítő dokumentumok listája


