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Igénykosár-alprogram gyakran felmerülő kérdések
Kérdés

Sorszám

1 Hogyan kell értelmezni a 6 hónapos fenntartási és továbbfoglalkoztatási időszakot?

Válasz
A Fókusz Programban támogatott célcsoporttagok (Támogatási szerződésben rögzített létszám) előírt 18 hónapos továbbfoglalkoztatási időszakán túl
egységesen 6 hónap időtartamban. A 6 hónapos továbbfoglalkoztatás a Fókusz Programhoz kapcsolódó 18 hónap lejártát követően indul. A meglévő
tevékenység és eszközpark fenntartási időszaka (6 hónap) pedig az Igénykosár program 24 hónapos futamidejének lejártát követően indul el. Az
időpontok az Igénykosár alprogramhoz kapcsolódó támogatási szerződésben minden támogatott szövetkezet esetében egyedileg kerülnek
kiszámolásra és rögzítésre.

Nem vizsgáljuk az önrész rendelkezésre állását. Utólagos elszámolás esetén a számla végösszegének a 85%-a kerül elszámolásra. A költségvetést a
Hogyan értelmezendő a 15%-os önrész? Az OFA azt ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll- teljes bekerülési összeggel kell megtervezni, a költségvetési táblázat be van képletezve, így az igényelhető 85% támogatási összeg automatikusan
megjelenik.
2 e az önrész teljes összege?

Ha a támogatás megítélését követően rögtön minden beszerzést lebonyolítottam és el
3 is számoltam akkor is 24 hónapos a projekt futamideje, kell beszámolót készítenem?

Igen. A projekt megvalósítása igényelt támogatási elemektől függetlenül egységesen 24 hónap. Beszámolási kötelezettség 6 havonta esedékes, abban
az esetben is, ha a beszerzés korábban már megtörtént és elszámolásra is került. Amennyiben az adott időszakban nincs beszerzés, abban az esetben
nullás kifizetési kérelemt kell benyújtani, azonban a szakmai beszámolóban a projekt megvalósulásáról folyamatos tájékoztatást kell adni.

A pályázati felhívás szerint tevékenységhez szorosan kapcsolódó vagy meglévő
technológiára épülő bővítésre igényelhető támogatás, amennyiben tevékenység
bővítést, vagy tevékenység váltást tervezünk lehet-e pályázni az igénykosárból egyéb
4 tevékenységre is?

Alapvetően nem lehet a Fókusz Programban vállalt tevékenységtől eltérő tevékenységre támogatást igényelni. Azonban a program célja a
szövetkezetek eredményes működésének és fenntarthatóságának biztosítása. Ezért támogatjuk, ha egy szövetkezet időben reagál a piaci változásokra
és fenntarthatóság szempontjából fontosnak tartjuk a többlábonállást. Amennyiben a működés során vagy akár egy monitoring átvilágítás, szakterületi
tanácsadás során felmerül a tevékenység -bővítés, -váltás lehetősége, a pályázat benyújtását megelőzően kérjük postai úton benyújtott
változásbejelentőn szíveskedjenek jelezni a változást (módosított költésgvetést csatolva) és amennyiben a változás elfogadásra kerül lehet pályázni az
új tevékenység elindításához, végzéséhez szüksgées eszközökre, szolgáltatásokra.

5 Lehet-e mezőgazdasági gépek beszerzésére pályázni?

Az OFA elszámolja-e úgy a beruházást, hogy a tárgyi eszköz kartonon kizárólag az
értéknövelő beruházás értéke kerül feltüntetésre (pl. tetőcsere), az ingatlan értéke az
nem mivel az ingatlan nem a szövetkezet tulajdona?

De minimis tipusú pályázatról lévén szó, elsődleges mezőgazdasági tevékenységet végezni továbbra sincs lehetőség a pályázatból. Konkrét esetben a
kérdésben javasoljuk, hogy kérjenek állásfoglalást a fokuszigenykosar@ofa.hu e-mail címen.
Elszámolható úgy a költség, hogy az értéknövelő beruházás értéke kerül feltüntetésre a tárgyi eszköz kartonon. Bérelt ingatlan esetében ahogy Ön is
írta rendelkezni kell hatályos bérleti szerződéssel, valamint az alábbi dokumentummal:
Értéknövelő felújítási munkáknak a bérelt épületen való végzése előtt írásba foglalni, hogy a Bérbeadó az értéknövelő felújítási munkák elvégzéséhez
hozzájárul, a bérelt időszak végén, illetve határozatlan bérleti szerződése felmondása esetén az értéknövelő felújítási munkák még le nem írt értékét
(1) a Bérbeadó piaci értéken megvásárolja; (2) térítés nélkül átveszi; (3) nem tart rá igényt és kéri az eredeti állapot visszaállítását.

6
Munkadíj elszámolható-e az Igénykosár pályázati támogatásban? Telephely bővítést,
felújítást tervezünk (pl. tetőfedés, pala beszerzés).
7
Az "Igény-kosár" alprogramban a stabil foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás
igénybevétele esetén pontosan milyen dokumentumok csatolásával szükséges
bemutatni a szolgáltatót és a szolgáltatást?
8

Amennyiben pl. a pala költsége anyagköltségként kerül elszámolásra, akkor a munkadíj nem elszámolható. Amennyiben viszont értéknövelő
beruházásként aktiválásra kerül, úgy tárgyi eszköz soron elszámolható. Amennyiben a munkadíjat is a többi költséggel együtt aktiválják a soron, úgy
az is elszámolható, viszont ebben az esetben javasoljuk, hogy a számlán ne jelenjen meg külön tételként, csak az ajánlatban kerüljön kirészletezésre.

Stabil foglalkoztatást elősegítő szolgáltatás igénybevétele kapcsán a szolgáltató vagy szolgáltatás bemutatására -amennyiben ismert már a
tevékenységet végző szakember- szakmai önéletrajz és/vagy a szolgáltató szakmai bemutatkozó anyagának becsatolása szükséges.

Előzetes felméréseink alapján a legkedvezőbb stabil foglakoztatást elősegítő
szolgáltatást egy 100%-ban önkormányzati tulajdonú, helyi cég nyújtaná, azonban a
tulajdonos önkormányzat szociális szövetkezetünknek is tagja. Amennyiben a 100%ban önkormányzati tulajdonú cég árajánlata a 3 db egymástól, az ajánlatkérő
szövetkezettől és a 100%-ban önkormányzati tulajdonú cégtől is független piaci
Az összeférhetetlenség ellenőrzésére a cégkivonatot ellenőrizzük. Amennyiben a képviseletre jogosult vezetőknél és FB tagok személyénél nincs
szereplőtől bekért indikatív árajánlatnál is kedvezőbb, köthetünk-e szerződést a 100%- egyezés a szövetkezeti tagok és a munkavállalók között, akkor igénybe vehető a cégtől a szolgáltatás. Azonban, amennyiben pl. az önkormányzati
ban önkormányzati tulajdonú céggel a szolgáltatás igénybevételére?
tulajdonban lévő cég képviseletre jogosult vezetője megegyezik a tagi önkormányzat polgármesterével, úgy ott fennáll az összeférhetetlenség!
9
10 A pályázat benyújtásakor elkezdhetem megvalósítani a projektet?

Nem. A projekt a támogatói döntést követően kezdhető meg. Praktikusan ez azt jelenti, hogy a döntést követően kelt számlák számolhatóak el.

11 Milyen tipusú képzés számolható el a projektben?

Olyan iskolarendszeren kívüli felnőttképzési intézmények által biztosított képzésekre lehet jelentkezni, melyek a 2013. évi LXXVII. törvény
(továbbiakban: Fktv.) szerint jogosultak egyéb képzések megkezdésére és folytatására.

12 Ingatlan vásárlása lehetséges-e a támogatásból?

Nem. Csak a cégkivonat szerinti székhely és/vagy telephely bővítése, felújítása lehetséges.

13 Gépjárművet szerezhetek-e be?

Igen. Új haszongépjármű beszerezhető.

14 Üzemanyag számolható el a projektben?

Nem

15 Bérelt telephely felújítása - határozatlan idejű bérleti szerződéssel- megfelelő-e?
Erre a bérelt telephelyre közművek bekötése lehetséges-e a pályázaton tervezhető-e?
16 (pl villany kiépítése)

Igen, amennyiben a telephely a cégkivonaton szerepel, tehát bejegyzésre kerül. A bérleti szerződést szükséges majd az elszámoláshoz benyújtani.

17 Bérekre, járulékokra mekkora összeg fordítható?

Amennyiben a felújítási költségek között aktiválásra kerül mint beruházás, akkor elszámolható, igénybe vett szolgáltatásként viszont nem tervezhető.
A pályázat keretében nem elszámolhatók bérek és járulékok. Kizárólag szakmai támogató személy/cég megbízási díja számolható el, számlás
kifizetéssel az Igénybe vett szolgáltatások között.

18 Gépeket vásárolhatunk-e külföldi cégtől nettó számlával?

Gépeket lehet vásárolni (támogatható az eszközpark bővítése - termelőeszközök, gépek, berendezések beszerzése), viszont külföldi cégtől csak akkor,
ha a számla Forintban kerül kiállításra. Forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, valamint használt eszköz nem elszámolható.

19 Az ingatlanon a felújításokat végezheti-e külföldi cég?

Végezheti, de ebben az esetben is fontos, hogy a számla forintban kerüljön kiállításra. Ebben az esetben is biztosítani kell a 3 árajánlat meglétét.

