Általános Pályázati Útmutató 2. sz. melléklete
Fogalomtár

Fogalomtár
Donor ország:

a Norvég Alap esetében a Norvég Királyság, az EGT Alap esetében az
Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, valamint a Norvég
Királyság.

Donor partnerségi
projekt:

donor országbeli partnerrel történő együttműködésben megvalósuló
projekt.

Donor program
partner:

a donor országi vagy a donor országok által kijelölt kormányközi
szervezet, amely a program előkészítésében, illetve végrehajtásában
tanácsadói szerepet tölt be.

Együttműködési
Megállapodás:

az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság,
és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról szóló
együttműködési megállapodás, melyet a 235/2011. (XI. 15.) Korm.
rendelet hirdetett ki, valamint a Norvég Királyság és a Magyar
Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 20092014-es
időszakának
végrehajtásáról
szóló
együttműködési
megállapodás, melyet a 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet hirdetett
ki

Ellenőrzési
hatóság:

az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF), amely
jogosult az Alapok projekt-, program- és nemzeti szintű ellenőrzésre.

Elszámolhatósági
időszak:

fő szabály szerint – amennyiben a pályázati felhívás ettől való
eltérést nem határoz meg – a támogatói döntés napjától a
projektzáró jelentés és záró kifizetési igénylés benyújtásának
napjáig, de legkésőbb 2016. április 30-ig terjedő időszak, melyen
belül
a
kedvezményezett
részéről
felmerült
költségek
vonatkozásában támogatás igényelhető.

Fenntartási
időszak:

A projektzáró jelentés és záró kifizetési igénylés benyújtását követő
naptól a támogatási szerződésben meghatározott időtartamig terjedő
időszak (eszközbeszerzést, építést, felújítást, ingatlanvásárlást
tartalmazó projekt esetén a projektzáró jelentés program operátor
általi elfogadásának napjától, vagyis a projektzárás időpontjától
számított minimum 5 év), melynek során a kedvezményezettet
fenntartási kötelezettség terheli.

Fenntartási
jelentés:

a projektzáró jelentés benyújtását követően a fenntartási időszak
lejártáig évente benyújtandó jelentés, melyben a projektgazda
beszámol a fenntartási kötelezettségek teljesüléséről.
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Fenntartási
kötelezettség:

A kedvezményezettet a fenntartási időszak során terhelő
kötelezettségek a támogatásból létrejött eredmények köteles
fenntartására, és a projekt keretében vásárolt, létrejött, felújított
ingatlanoknak és a beszerzett eszközöknek a projekt céljaival
összhangban való használatára.

Finanszírozási
Mechanizmus
Iroda:

a donor országok képviseletében eljáró, az Alapok operatív
végrehajtását támogató, kapcsolattartóként működő, brüsszeli
székhelyű szervezet.

Hitelesítési
tevékenység:

a Végrehajtó Ügynökség, mint a hitelesítést végző szerv által
végzett, folyamatba épített, dokumentum alapú és helyszíni
ellenőrzések összessége, melyek a támogatás szabályszerű
felhasználásának ellenőrzését szolgálják.

Igazoló hatóság:

a Magyar Államkincstár, amely az Alapok tekintetében a donor
országok felé igazolja a pénzügyi adatok hitelességét.

Indikátor:

a projekt céljainak és várt eredményeinek megvalósulását,
teljesülését mérő, mennyiségi vagy minőségi mutatószám, melynek
elérését a projektgazda a projekt megvalósításának eredményeként
vállalja.

Kedvezményezett: az Alapok támogatásaiból részesülő projektgazda és projekt partner.
Kétoldalú
kapcsolatok
program szintű
alapja:

a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú
előmozdítását szolgáló elkülönített pénzügyi alap
programok költségvetésén belül, melynek kezeléséért
operátor felel, és az egyes programokon belüli kétoldalú
erősítését támogatja.

Kifizetés-igénylés:

a projektgazda által a végrehajtó ügynökség részére benyújtott,
támogatás igénybe vételére irányuló és a támogatásra való
jogosultságot hitelesen alátámasztó dokumentumok összessége.

Monitoring:

a projektek végrehajtásának nyomon követése a program operátor
által, mely a program operátor és a projektgazda közti támogatási
szerződésben foglaltak követését, a projekt előrehaladás ellenőrzését
és a lehetséges problémák időben történő azonosítását szolgálja.

Nem kormányzati
szervezet:

önálló jogi személyiséggel bíró, non-profit, önkéntes, nem
kereskedelmi célú, a helyi önkormányzatoktól, a központi
kormányzattól, az állam- és közigazgatás szerveitől, politikai
pártoktól és kereskedelmi szervezetektől független szervezet, ide
nem értve a vallási szervezeteket és a politikai pártokat.

Nemzeti
kapcsolattartó:

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttműködési
Programok Irányító Hatósága (NFÜ NEP IH), mely a donor
országokkal való kapcsolattartásért és az Alapok szabályszerű
végrehajtásáért felelős nemzeti szintű szerv.
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Nevesített projekt: a programdokumentumban nevesített, a donor
jóváhagyott, támogatásban részesülő projekt.

országok

által

NORA:

az Alapok végrehajtását támogató elektronikus pályázói felület és
informatikai rendszer, melyen keresztül a projektgazdával való
kapcsolattartás elsődlegesen zajlik.

Program:

az együttműködési megállapodások B mellékleteiben meghatározott
programok, melyek az ott megállapított célok és eredmények
eléréséhez meghatározott fejlesztési stratégia mentén, az Alapok
támogatásával megvalósuló projekteken keresztül járulnak hozzá.

Program
megállapodás:

a donor országok és a nemzeti kapcsolattartó közötti megállapodás,
amely felhatalmazást ad a donor országok által jóváhagyott program
megvalósítására.

Program operátor: az egyes programok tervezéséért és végrehajtásáért felelős szerv,
melyeket az együttműködési megállapodások B melléklete jelöl ki.
Projekt
megkezdése:

a
projekt
keretében
megvalósítani
kívánt
tevékenységek
valamelyikéhez kapcsolódóan az Útmutató 3.3.1. pontjában foglalt
valamely cselekmény igazolható megtörténte.

Projekt
megvalósítási
időszaka:

a projekt megkezdésének napjától a projekt megvalósulásának
napjáig terjedő időszak.

Projekt
megvalósulása:

az az időpont, ameddig a Támogatási Szerződésben vállalt feladatok
és
tevékenységek
megvalósultak,
a
projekt
megvalósítás
eredményeként várt célok és kimenetek teljesültek. A projekt
megvalósulásának dátuma a projekt keretében megvalósított utolsó
tevékenység fizikai teljesítésének napja.

Projekt partner:

a projekt végrehajtása során elérendő célok megvalósulását
elősegítő, Magyarországon, a donor országokban, valamely
kedvezményezett országban vagy Magyarországgal határos más
országban bejegyzett jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező
gazdasági
társaság,
költségvetési
szerv,
nem
kormányzati szervezet vagy bármely kormányközi szervezet.

Projektzárás:

a projektzáró jelentés és záró kifizetés-igénylés program operátor
általi elfogadásának napja.

Projektgazda:

a program operátor döntése alapján a projekt kezdeményezéséért,
előkészítéséért és végrehajtásáért felelős, támogatásban részesülő
szervezet, mely partnerségi projekt esetén, a partnerségi
megállapodásban foglaltak szerint felelősséget visel a projekt
partnerek tevékenyégének szabályszerűségéért is.
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Projektzáró
jelentés:

A projekt megvalósulásának dátumát követő 90 napon belül a
projektgazda által benyújtott, a projekt megvalósulását és elért
eredményeit bemutató jelentés, melyhez kapcsolódóan sor kerülhet
a záró kifizetés igénylésére.

Szabálytalanság:

az Alapokra vonatkozó nemzetközi, vagy nemzeti jogszabályok
előírásainak,
továbbá
a
támogatási
szerződésben
vállalt
kötelezettségeknek a megsértése, amelyek eredményeképpen a
donor országok vagy Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek,
illetve sérülhetnek.

Szabályzatok:

a Donor Országok által kibocsátott „Szabályzat az EGT Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtásáról”, valamint
a „Szabályzat a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es
időszakának végrehajtásáról”.

Szállítói
finanszírozás:

a támogatás folyósítása a projektgazda által benyújtott kifizetésigénylés alapján közvetlenül a szállító vagy az engedményes
pénzforgalmi számlájára történő utalással.

Szellemi
tulajdonjog:

az Alapok kedvezményezettjeit megillető jogok a hetedik
keretprogram (2007-2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a
kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási
eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK parlamenti és tanácsi
rendelettel összhangban.

Támogatási
szerződés:

a program operátor és a projektgazda között létrejött szerződés.

Támogatást
igénylő:

a támogatás-igénylést benyújtó, a projekt megvalósítására önállóan
vagy projekt partner bevonásával kötelezettséget vállaló szervezet.

Támogató:

a projektek részére megítélt támogatás tekintetében a program
operátor.

Társadalmi
partner:

a munkaadói szervezetek és a szakszervezetek képviselői.

Utófinanszírozás:

a kifizetett számlák vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó
dokumentumok támogatási összegének utólagos megtérítése
közvetlenül a Projektgazda vagy engedményezési szerződés alapján
a Projekt Partner vagy más engedményes bankszámlájára történő
utalással.

Végrehajtó
ügynökség:

a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt., mely
az
Alapok
egyes
programjai
végrehajtásában
a
nemzeti
kapcsolattartóval, illetve a program operátorral kötött program
végrehajtási megállapodás alapján közreműködő, a projektgazdával
való elsődleges kapcsolattartásért felelős szerv.
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