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eProposal / Financial Part – A pénzügyi rész a pályázati anyagban

Kezdeti nehézségek:

• Nem szabad félni

• Tisztában kell lenni a pénzügyi fogalmakkal és a struktúrával (direct/indirect, eligible/non-eligible)

• Kulcsszavak angolul hagyása – hozzá kell szokni

• Akciók számának és címének megjegyzése fejből

• Árfolyam kérdése

• Feltöltés az utolsó lépés

• A szakmai és pénzügyi munkatárs EGY CSAPAT

• Konzorciumi partnerek pénzügyei egymás között „nyitott könyv”

• Jó tervezés = „könnyű” elszámolás, excel táblákkal barátságban lenni

• Módosítások után a táblázatokból az utolsó verziót megtartani

• Nyerés esetén „újratervezés” – beadás és szerződés között hosszú az idő



F1 Direct Personnel Cost – Közvetlen Személyi Költség



• A Personnel Cost kiemelkedő szerepe

• Direct fogalma

• Munkaviszony jellege

• Person-day / person-month

• Hogyan hozzuk össze a megvalósításban? – kitérő az elszámoláshoz

• Járulékok

• Egyéb személyi jellegű költségek szerepe – cafeteria, munkábajárás

költségtérítés, mobiltelefon mint juttatás – törvény szerint kötelező-e?

F1 Direct Personnel Cost – Közvetlen Személyi Költség



F2 Travel and Subsistence – Utazási és ellátási költségek



F2 Travel and Subsistence – Utazási és ellátási költségek

• Csak a projekben Personnel cost-tal tervezett munkatársakra vonatkozik

• Utazások helyének meghatározása a teljes projekt idejére

• Konzorciumi ülések – partnereknél egységesen jelentkezzen

• Kick-off meeting sajátossága – gyakran kifelejtődik

• Belföldi/külföldi utazás – saját szabályzatunkkal összhangban kell lennie

• Gazdaságosság és környezetterhelés



F3 External assistance costs – Alvállalkozói költségek



F3 External assistance costs – Alvállalkozói költségek

• Tapasztalatom szerint a legproblémásabb költség

• Meg kell vizsgálni, hogy mit nem tudunk mi magunk elvégezni a pályázatban

• Beszerzési/közbeszerzési szabályzatunkkal összhangban kell lennie

• % aránya a pályázatban

• Számlaképesség, egyéb költség ne legyen 

• Aki Personnel Cost-tal elszámolt, az nem „számlázhat be”

• Partnerek egymásnak nem számlázhatnak be



F4a Durable goods: Infrastructure costs – Tartós cikkek: infrastruktúrális költségek



F4a Durable goods: Infrastructure costs – Tartós cikkek: infrastruktúrális költségek

• Beszerzési/közbeszerzési szabályzatunkkal összhangban

• Dedikáltan a projektre

• Teljes beszerzési ára nem, csak értékcsökkenése kalkulálható

• Bérlés/lízing kérdése – csak az é.cs erejéig, kamat nem kalkulálható

• Egész pályázat ideje alatt figyelni kell rá (midterm report/final report)



F4b Durable goods: Equipment costs – Tartós cikkek: Berendezések költségei



F4b Durable goods: Equipment costs – Tartós cikkek: Berendezések költségei

• Beszerzési/közbeszerzési szabályzatunkkal összhangban

• Dedikáltan a projektre

• Általános informatikai eszközökkel óvatosan (pl. laptop)

• Teljes beszerzési ára nem, csak értékcsökkenése kalkulálható

• Bérlés/lízing kérdése – csak az é.cs erejéig, kamat nem kalkulálható

• Egész pályázat ideje alatt figyelni kell rá (midterm report/final report)



F5a Land purchase - Földvásárlás



F5b Land lease - Földbérlés



F5c One-off compensation payments



F6 Consumables - Fogyóeszközök



F6 Consumables - Fogyóeszközök

• Beszerzési/közbeszerzési szabályzattal összhangban

• Ide értendő az olyan eszköz, ami éven belül leírható költségként (nincs é.cs)

• Általános irodaszerek, másolópapír? (other costban felmerülhet)



F7 Other costs – Egyéb költségek



F7 Other costs – Egyéb költségek

• Közvetlenül kapcsolódjon a projekthez

• Mi lehet – pl nyomtatás, fordítás, bankszámlanyitás, regisztrációs díjak

• Rendezvényszervezés kérdése

• Kapcsolata az F3 és F6 költségekkel



F8 Overheads – Általános költségek



F8 Overheads – Általános költségek

• %-os megállapítás

• Méltányossági alap

• Nem közvetlenül kapcsolódnak a projekthez, de szükségesek



Reports



Reports



Reports



Reports



Reports



Hogyan kell beadni?

Köszönöm a figyelmet!


