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KÉRDÉS

VÁLASZ

1.

Life pályázatunk 40 %-os önrésze teljes egészében kiváltható-e az
intézetünkben már korábban (pályázat előtt) foglalkoztattak
bérköltségével?

2.

Beletehetjük-e a pályázatunkba önerőként azt az előkészítő
munkát, amelyért ellenértéket nem fizettünk, hanem természetben
kaptuk?

3.

Elszámolhatóak-e a pályázatban a munkáltatói járulékok?

Mindazon munkatársé, aki a projektre dedikálva van és a bére
elszámolásra kerül, annak a munkáltatói járuléka is elszámolható a
pályázat terhére.

4.

Projektünkben műszaki fejlesztést szeretnénk végrehajtani, ami
viszont (lehetőség szerint nem csak új) gépek beszerzésével esetleg
bérlésével is járna. Hogyan tudjuk ezt a pályázatban elszámolni?

A műszaki fejlesztéshez kapcsolódó gépek beszerzésére van lehetőség
akár vásárlás, akár bérléses konstrukcióban. Ez esetben irányadó a gép
értékcsökkenése, amelyet a magyar számviteli szabályok szerint kell
végezni. A Life pályázatokban az értékcsökkenésnek van maximum
elszámolható határa (50%), ettől eltérő, vagyis 100%-os kivételt a
projekt alatt létrehozott prototípusok kapnak, amelyek kereskedelmi
forgalomba nem kerültek.

5.

A műszaki fejlesztés külső fejlesztők bevonásával is járna, az
elszámolható-e a pályázat terhére?

Külső fejlesztő bevonására is van lehetőség, amennyiben vállalkozói
szerződéses jogviszonnyal valósul meg, akkor alvállalkozói költségként
elszámolható (external assistance), amennyiben a külső fejlesztők
magánszemélyként szerződnek, akkor Megbízási szerződéses
jogviszonyt lehet alkalmazni és a bérszámfejtés dokumentációjával és
Timesheet igazolással személyi költségként (Personnel Cost) elszámolni.

6.

A 102 %-os szabály a Life pályázat keretében újonnan felveendő
szakmai munkát végző kollégákra is vonatkozik, vagy kizárólag a

A szabály pontosítva 98%-2%, nem az önerő felett 2% plusz kell még. Az
önerőt a projekt ideje alatt kell elkölteni, így minden, a projekt ideje

Az önerő a pályázat ideje alatt foglalkoztatott nem-kiegészítő
tevékenységet folytató személyekre költhető. A pályázat előtti
bármilyen tevékenységre költött összeg irreleváns a pályázat önereje
szempontjából.
Nem tüntethető fel a pályázatban semmilyen költség még önerőként
sem, amelyet a pályázó természetben kapott.
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pályázat beadása előtt is foglalkoztatott kollégák bérköltsége
esetén alkalmazandó?

7.

(A pályázati útmutatóban: "Emellett a köztestületek pénzügyi
hozzájárulásainak
összege
(koordináló
vagy
társult
kedvezményezettként) egy projekt költségvetéséhez meg kell
haladja (legalább 2%-kal) a projektre terhelt bérköltségeket a nem
„kiegészítő” személyzetre.")
Ki minősül "kiegészítő" személyzetnek?

8.

Segítséget szeretnénk kérni, hogy kit nevezünk „nem kiegészítő”
személyzetnek?

9.

A pénzügyi vezető és a projektmenedzser kiegészítő személyzet
kategóriába tartozik?

10. Hogyan tudjuk elszámolni egy munkatársunk pályázatra fordított

munkáját önerőként?

alatt foglalkoztatott kollégára
személyzetnek minősül.

érthető,

aki

nem-kiegészítő

A LIFE útmutató konkretizálja, hogy ki minősül "kiegészítőnek", (én
személy szerint inkább hozzáadottnak nevezem) Kiegészítő (hozzáadott)
személyzet az, akit közvetlenül a projektre dedikálunk, új szerződéssel
vagy szerződésmódosítással rendelkezik (ez lehet munkaszerződés vagy
megbízási szerződés)
Nem kiegészítő (nem hozzáadott) mindazon munkatárs, akinek van
feladata a projektben, de nem közvetlenül kapcsolódik a projekthez
(például egy szakmérnök asszisztense, aki besegít a felettese
feladataiba, de ez a feladatkör nem jelenik meg a szerződésében
módosításként).
A pénzügyi vezető nem-kiegészítő, önerőben elszámolható (általában a
bére kisebb részét, jellemzően 10-20%-át szokták beletenni), a
projektmenedzser lehet mindkét kategória. Ha az intézmény a
koordinátor, akkor kell, hogy legyen projektmenedzsere, bére
elszámolható a pályázat terhére. Ha az intézmény nem a koordinátor,
akkor lehet projektmenedzsere, bére elszámolható a pályázat terhére
(bírálatkor lehet, hogy a bizottság kéri az önerőbe átrakását).
Amennyiben az egyik munkatárs úgy dolgozik a projekten, hogy az az
önerő terhére számolódik, azt is úgy érdemes dokumentálni, mintha a
pályázatra lenne elszámolva. Azaz jelenléti íven feltüntetjük, hogy
naponta mennyi időt töltött a projekttel vagy a munkaszerződésében
rögzítjük, hogy a havi feladatainak mekkora részét (érdemes
óraszámban vagy százalékosan) teszi ki a projekt munka. A munkabérét
szokásos módon utaljuk és könyveljük, majd a pályázati elszámoláskor
készítünk egy saját táblázatot, amelyben végigvezetjük az elszámolást és
az örerő résznél a kapott összeget feltüntetjük.
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11. „Egy projektet akkor tekintenek nagy infrastruktúra létrehozására

irányulónak, ha abban „egy infrastruktúra elem” létrehozásának
tényleges költsége meghaladja az 500 000 eurót.”
Mi a pontos értelmezése ennek a korlátozásnak: az említett limit alakciókra, akciókra, partnerekre vagy a teljes infrastrukturális beruházás
költségére vonatkozik?

12. Leutalta a Bizottság a pályázatunk soron következő összegét, amelyet a

következő másfél év során kell felhasználnunk. Leköthetjük-e ennek az
összegnek azon részét, amit aktuálisan nem használunk fel?

13. Áfa visszaigénylő intézmény vagyunk. A pályázati elszámolásban nettón

kell feltüntetnünk a költségeinket. Hogyan tegyük bele az elszámolásba
azokat a tételeinket, ahol nem tudjuk az áfát visszaigényelni?
14. Pályázási szakaszban vagyunk. Könyvvizsgálattal kapcsolatban a

Bizottság azt jelezte, hogy változások léptek életbe. Tudnátok ezzel
kapcsolatban segíteni?

A korlát az adott pályázat egészére vonatkozik (függetlenül attól, hogy
hány partner valósítja meg), olyan megkötéssel, hogy ha egyetlen
beruházásotok (single item of infrastructure) meghaladná az
500,000EUR-t, akkor azt nem LIFE pályázatban kellene megoldani. Tehát
tisztázandó: a projekten belül egymástól földrajzilag és időben
elkülönülő akciókat terveznek, vagy egy tényleges beruházást „szednek
szét” elemeire? Ha több akció keretében, több helyszínen fognak zajlani
a munkálatok, nem tekinthető single item of infrastructure-nek. Ha
valójában egy beruházás és csak akciókra szét van szedve, akkor az egy
beruházásnak fog számítani és vonatkozik rá az 500,000EUR korlát.
Ha megnyertünk egy pályázatot, akkor rendelkeznünk kell egy olyan
elkülönített bankszámlával, ahová az EU hozzájárulás érkezik és
ahonnan minden tranzakciónak, amelyet a projekttel kapcsolatban
végzünk az útvonala átláthatóan nyomonkövethető. A pályázatnak nem
célja semmilyen profitszerzés, így pénzügyi műveletekből származó
kamatjellegű bevételszerzés sem. Ha az elkülönült bankszámlán lévő
összegre a bankunk lekötés nélkül is fizet kamatot, akkor annak az
összegét 100%-ban a projektre kell fordítani és a pénzügyi elszámolásba
bele kell tenni valamint nyilatkozni kell róla. Az EU hozzájárulást
pénzügyi műveletekre használni nem lehet.
A pénzügyi elszámolás tartalmaz egy „VAT Calculation” elnevezésű fület,
ezen lehet kimutatni azokat a tételeket, amelyekre az intézmény nem
tud áfát visszaigényelni. Ilyen esetekben a költség bruttó összegen
szerepeltethető. Fő szabály, hogy duplán finanszírozni nem lehet.
Igen, változott idei évtől a szabályozás, az Annex X Financial and
Administrative Guidelines XI. pontja alapján: egy adott projekt minden
kedvezményezettjének, akinek az EU hozzájárulása meghaladja a
325,000EUR-t, kötelező a könyvvizsgálat. Az audit költségét az
elszámolható (eligible) költségek között az F7 űrlapon, az Other costoknál kell szerepeltetni.
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15. Megnyert pályázat elszámolási kérdése: Egységköltséggel számoljuk el

az útiköltségeink java részét, amelynek van áfás és áfa nélküli tételei.
Az elszámoló táblázat bruttó oszlopába felvezetem az egységköltség *
km értéket. A kérdés az, hogy a nettó oszlopba ugyanezt az értéket
írjam-e be, vagy az ÁFÁ-val csökkentett részt? Nem vagyunk áfa
visszaigénylők, így csak a precízség miatt érdeklődünk.
16. Elszámolási kérdés: Ha a számlánk eredetileg EUR-ban van, majd a

könyvelésünkben forintosítjuk, akkor a pályázat soron következő
elszámolásánál, ahol az árfolyam eltér, hogyan szerepeltessük a számla
összegét,

Saját tapasztalatunkat tudjuk megosztani: Mi az elszámolásunkban
mindkét oszlopba a bruttó összeget írtuk, a report első fülén lévő,
összesítő lapra az excel a vissza nem igényelhető áfával növelt összeget
(Invoiced amount is EUR with non-recoverable VAT) viszi át, így tényleg
nincsen jelentősége a nettó összegnek.
Mi azt a logikát alkalmaztuk, hogy ha az eredeti számla összege EUR,
akkor úgy írtuk be a report-ba, hogy az EUR oszlopban szereplő összeg
megegyező legyen a számlán lévő EUR összeggel és nem vettük
figyelembe, hogy ténylegesen milyen HUF árfolyamon lett könyvelve. A
HUF és EUR közötti különbözetet az árfolyamnyereség/veszteség soron
mutattuk ki.
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