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1.    Kifizetési kérelem tartalma 
 

A VKTSZ 3.7. pontja alapján a Pályázó akkor nyújthatja be az 1. kifizetési kérelmet, ha a 

1. pályázata és a Támogatási Szerződés szerint valamennyi iratot a Támogató rendelkezésére 
bocsátotta 

2. A Pályázó és a Bank között a   hitelszerződés is megkötésre került, 
3. az önrészt igazolhatóan felhasználta (Bank által kiállított igazolás) és az Önrész felhasználásáról 

az elszámolását Támogató részére benyújtotta 
4. A Támogatási összeg folyósításához szükséges valamennyi biztosíték a Támogató részére 

bejegyzésre került a Támogatási Szerződés 8. pontjának (Biztosítékadási kötelezettség) 
rendelkezéseinek   megfelelően,  az  erről  szóló  igazolások  átadásra  kerültek.  Az  Alapítvány 
fenntartja a jogot, hogy a bankok által javasolt biztosítékok értékét felülbírálja és indokolt 
esetben további biztosíték bejegyzését kérje a Pályázótól. 

5. A Pályázó mellékeli a VKTSZ 3.8. pontja szerinti ajánlatokat, a dásvételi / kivitelezési szerződéseket  
(az  aktuális  lehívásban  szereplő tételekhez),  számlákat,  valamint  egyéb  teljesítést  igazoló 
dokumentációt. 

6. Beruházás esetén a projektre vonatkozó törvényekkel összhangban Pályázó rendelkezésére áll az 
építkezési engedély, s az arról szóló igazolást átadta az Alapítványnak. Kifizetés előtt a Pályázó 
köteles   igazolni   a   munkálatok   megkezdésének   bejelentését,   valamint   a   felügyelő szerv 
kinevezését. 

 

A kifizetési kérelemben a VKTSZ szerinti, pénzügyi ütemtervben rögzített tételeket kell feltüntetni, 
megjelölve az adott tételnél, hogy előleg vagy utófinanszírozás formájában kívánja lehívni. 
(Amennyiben az ütemterv módosítása szükséges, azt haladéktalanul jelezzék az Alapítvány felé, és 
erre szerződésmódosítás keretében lehetőség van.) 

Finanszírozási módtól függően, értelemszerűen csatolni kell az alábbi dokumentumokat a 
lehívásokhoz, vagy az elfogadáshoz benyújtott beszámolókhoz: 

 

 Építési beruházás esetén csatolni kell a kivitelező, Pályázó és a szakfelügyelő által hitelesített, 
átmeneti állapot alapján készített Ideiglenes elszámolást, hitelesített építési könyvet és naplót, 
hitelesített nyilatkozatot az eszközök rendeltetésszerű és jelen szerződéssel, valamint a 
tervdokumentációval összhangban történő felhasználásáról (a szakellenőr és a Pályázó által 
hitelesített nyilatkozat). Építési beruházáshoz kapcsolódó Alapítvány által történő kifizetése előtt 
minden esetben csatolni kell a fent felsorolt dokumentumokat. 

 

 Eszközbeszerzés esetén pedig, amelyhez nem szükséges tervdokumentáció, ajánlatokat, 
adásvételi szerződéseket, számlákat és egyéb teljesítést igazoló dokumentációt, valamint az 
eszközök rendeltetésszerű és jelen szerződéssel összhangban történő felhasználásáról szóló 
hitelesített nyilatkozatot kell csatolni. 

 
2. A támogatás lehívásának módja 

 

A Külgazdasági- és Külügyminisztérium és a Prosperitati alapítvány között létrejött támogatási 
szerződés, valamint a magyar költségvetési jogszabályok szerint két finanszírozási (lehívási) mód 
fogadható el. A Pályázó a megítélt vissza nem térítendő támogatást vagy utófinanszírozással vagy 
előlegfinanszírozással használhatja fel. 

 

Egy lehívás az alábbiak szerint tartalmazhatja a két finanszírozási módot: a Pályázónak külön 
kifizetési kérelmet kell benyújtania az utófinanszírozott beruházásokhoz/beszerzésekhez, 
valamint  külön  az  előlegfinanszírozáshoz.  Egy  kifizetési  kérelemben  tehát  több  tétel  is 
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szerepelhet, a lényeg, hogy mind előleg- vagy mind utófinanszírozás legyen. A Pályázó így 
egyszerre benyújthat egy előleg- és egy utófinanszírozásra vonatkozó kifizetési kérelmet is. 
Kifizetési kérelmet benyújtani a pénzügyi ütemterv alapján, a Pályázó legfeljebb 2 alkalommal 
jogosult. 

 

 
UTÓFINANSZÍROZÁS: esetén a Pályázó jogosult, a már megvalósult, a VKTSZ szerint dokumentált 
beruházás/beszerzés költségeinek lehívására. A lehívás a megvalósult beruházási/beszerzési érték 
100%-ig terjedhet. A támogatási összeg folyósítására utófinanszírozás formában kizárólag a 
szakmai és pénzügyi elszámolásnak az Alapítvány általi elfogadását követően kerülhet sor, tehát 
ezeket a tételeket a Pályázó korábban már kifizette a szállítónak/kivitelezőnek. 
Ez esetben a Pályázónak szerződésekkel, számlákkal, teljesítési igazolásokkal, bankkivonatokkal 
kell igazolnia az utófinanszírozás jogosságát, a beruházás/beszerzés megtörténtét. (Ezt az 
Alapítvány a kifizetés előtt minden esetben helyszíni ellenőrzés alkalmával ellenőrzi, 
jegyzőkönyvvel.) 

 
 Gyakorlatban: Utófinanszírozás esetében a Prosperitati a Pályázók számlájára fizet. 

 

ELŐLEGFINANSZÍROZÁS: esetén a Pályázó jogosult a részére megítélt vissza nem térítendő 
támogatás teljes összegének 50%-át meg nem haladó összegű lehívás benyújtására. Ez esetben is 
a Pályázónak szállítói szerződésekkel, ajánlatokkal, előszámlákkal kell igazolnia a 
beruházás/beszerzés jogosságát, fennállását. Előlegfinanszírozás formában a támogatás az 
elszámolás Támogató általi elfogadását megelőzően is folyósítható. 

 

 Gyakorlatban: Előlegfinanszírozás esetén szállítói finanszírozásra kerül sor, olyan módon, hogy az 
Alapítvány által történő átutalást megelőzően a kifizetési kérelemhez csatolni kell a szállító nevére 
szóló azonnali beszedési megbízást/fizetési meghagyást, amely alapján az Alapítványtól a Pályázó 
számláján keresztül automatikusan kerül a lehívott összeg a szállítóhoz/kivitelezőhöz. 

 
A VKTSZ szerinti kifizetési kérelemben kizárólag a fenti két finanszírozási móddal lehet lehívni. A 
minisztérium minden esetben vizsgálja a kifizetési kérelem jogosságát. 

 
 

3. Helyszíni és dokumentumellenőrzések 
 Első kifizetés előtt, de a lehívás benyújtását követően:  

- ellenőrzésre kerül, hogy a lehívásban szereplő utófinanszírozandó tételek megvalósultak, 
illetve. hogy az önrész felhasználásra került. 

 
 Második lehívás benyújtásakor: 

 - az első lehívás keretében átutalt összegről időközi beszámolót nyújt be a Pályázó, ami 
alapján történik a helyszíni ellenőrzés. Ezt követően, illetve a beszámoló elfogadása után 
kerülhet elfogadásra és kifizetésre a második lehívás. (A második lehíváshoz a pályázó 
csatolja az elfogadott beszámolót.) 

- ellenőrzésre kerül, hogy a lehívásban szereplő utófinanszírozandó tételek megvalósultak. 
 

4. A dokumentumok átadása 
 

A lehívási dokumentumot (kifizetési kérelem, időközi- ill. záróbeszámoló) a Pályázó két eredeti 
és egy elektronikus formában (PIT online pályázati rendszerbe feltöltve) is köteles leadni a 
Prosperitati Alapítványnak az általa megküldött értesítésben leírt nyelven. A mellékelt 
dokumentumokat és azok fordítását (magyar vagy angol nyelvű) a Pályázó köteles egy eredeti, 
egy másolati és egy elektronikus példányban (PIT online pályázati rendszerbe feltöltve) is  
biztosítani. 
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