Módosult a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” című felhívás dokumentációja
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című
(EFOP-1.5.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:
1.2. A rendelkezésre álló forrás
Eredeti szövegrész
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre
álló
tervezett
keretösszeg
14.108.573.225 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap
és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

Módosított szövegrész
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
12.773.050.096 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális
Alap
és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható A támogatott támogatási kérelmek várható
száma: 30-141 db.
száma: 25-127 db.
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését A
lakosság
egészségmagatartásának
célzó
közösségi
egészségnevelési
és fejlesztését célzó közösségi egészségnevelési
egészségfejlesztési
programokkal
elért és egészségfejlesztési programokkal elért
személyek száma
személyek száma
Mely tevékenységekhez kapcsolódik?: 2
Mely tevékenységekhez kapcsolódik?: 3
3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A projekt megvalósítása során legalább 4 A projekt megvalósítása során legalább 4
mérföldkövet szükséges tervezni: az alábbi mérföldkövet szükséges tervezni: az
három megadott mérföldkő mellé további egy alábbi három megadott mérföldkő mellé
mérföldkő tervezése szükséges. Az utolsó további egy mérföldkő tervezése szükséges.
mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai
várható időpontjára szükséges megtervezni.
befejezésének várható időpontjára szükséges
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások megtervezni.
a következők:
Az
egyes
mérföldkövekkel
kapcsolatos
Egy mérföldkövet kell tervezni, amely elvárások a következők:
nem lehet későbbi, mint a projekt Egy mérföldkövet kell tervezni, amely
megkezdésétől számított 12 hónap, mely
nem lehet későbbi, mint a projekt
dátummal a támogatási összeg legalább
megkezdésétől számított 12 hónap,
10 %-ról kifizetési kérelmet nyújt be.
mely dátummal a támogatási összeg
Egy mérföldkövet kell tervezni, amely
legalább 10 %-ról kifizetési kérelmet
nem lehet későbbi, mint 2018. december
nyújt be.
31. napja. A helyi emberi erőforrás Egy mérföldkövet kell tervezni, amely
fejlesztési
tervben
bemutatott,
a
nem lehet későbbi, mint 2018.
projektbe bevont személyek tervezett
december 31. napja. A helyi emberi
létszámának aránya eléri legalább a
erőforrás
fejlesztési
tervben
40%-ot,
a
szervezetfejlesztési
bemutatott, a projektbe bevont
intézkedésekkel érintett intézmények
személyek
tervezett
létszámának
száma eléri a 60%-ot, valamint a 3.7.1
aránya eléri legalább a 40%-ot, a
pontban megfogalmazott részértékekről
szervezetfejlesztési intézkedésekkel
beszámol, és a támogatási összeg
érintett intézmények száma eléri a
legalább 35 %-ról kifizetési kérelmet
60%-ot, valamint a 3.7.1 pontban
nyújt be.
megfogalmazott
részértékekről
Az utolsó mérföldkő a projekt fizikai
beszámol, és a támogatási összeg
befejezése,
amely
dátummal
a
legalább 35 %-ról kifizetési kérelmet

projektben vállalt mutatók eredményei
100
%-ban
megvalósultak,
és
a
támogatás legalább 90 %-ról kifizetési
kérelmet nyújt be.

-

nyújt be.
Az utolsó mérföldkő a projekt fizikai
befejezése,
amely
dátummal
a
projektben
vállalt
mutatók
eredményei
100
%-ban
megvalósultak,
és
a
támogatás
legalább 90 %-ról kifizetési kérelmet
nyújt be.

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó
szakmai beszámolóban minden esetben
be kell számolni az indikátorok aktuális
tényértékéről.
3.5.1. A projekt megkezdése
Eredeti szövegrész
Támogatás támogatási kérelem benyújtását
megelőzően
megkezdett
projekthez
nem
igényelhető. A projekt megvalósítása a felhívás
megjelenésének napjától a támogatást igénylő
saját felelősségére megkezdheti, de a projekt
megkezdése nincs befolyással a támogatási
kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak
elbírálása során, továbbá nem garantálja az
igényelt támogatás elnyerését.
A
támogatott
projekt
megkezdettségére
vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés
kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást
folytat le, köteles a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó
támogatások
felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.
3.7.1. Indikátorok
Eredeti szövegrész
Típusa
Egészségfejlesztő
és
betegségmegelőző
programokban részt vevő személyek száma
Mutató forrása:
Együttműködési megállapodás, a programokon
résztvevők
által
aláírt
jelenléti
ív,
fotódokumentáció
A munkaerő-piaci integráló programokba bevont
hátrányos helyzetű személyek száma
Mutató forrása:
együttműködési megállapodás
Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi (beleértve a
marginalizálódott
közösségeket,
például
a
romákat) résztvevők száma
Mutató forrása:
célcsoporttag által aláírt nyilatkozat
A
program
munkaerőpiacra,

elhagyását
vagy

követően
a
munkaerő-piaci

Módosított szövegrész
Támogatás
a
felhívás
megjelenését
megelőzően megkezdett projekthez nem
igényelhető. A projekt megvalósítása a
felhívás
megjelenésének
napjától
a
támogatást
igénylő
saját
felelősségére
megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs
befolyással
a
támogatási
kérelem
értékelésére és nem jelent előnyt annak
elbírálása során, továbbá nem garantálja az
igényelt támogatás elnyerését.
A támogatott projekt megkezdettségére
vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés
kézhezvételét
megelőzően
közbeszerzési
eljárást folytat le, köteles a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének
rendelkezései szerint eljárni.
Módosított szövegrész
Típusa1: 1) Közös kimeneti, OP-kimeneti,
OP-eredmény
Mutató forrása oszlop törlésre került

programba belépők száma
Mutató forrása:
egyéni nyomonkövetési dokumentáció
Szervezetfejlesztési
intézkedésekkel
érintett
intézmények száma
Mutató forrása:
szervezetfejlesztésre irányuló dokumentáció
A
program
elhagyását
munkaerőpiacra,
vagy
programba belépők száma
Azonosító: 1.1

követően
a
munkaerő-piaci

Indikátorok magyarázata
Egészségfejlesztő és betegségmegelőző
programokban
részt
vevő
személyek
száma: Azon személyek száma összesítve, akik
dokumentáltan (igazoltan) részt vesznek az
ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában
meghatározott
beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló
primer,
secunder
és
tertier
prevenciós
programok (így például: Egészségfejlesztési
Irodákban megvalósított egészségfejlesztő és
egészségnevelő programok; a védőnői méhnyak
szűrővizsgálatok, a háziorvosok által végzett
vastagbélszűrés)
programjain.
Egy
adott
résztvevő személy száma annyiszor szerepel az
indikátor értékében, ahány programon részt
vett.

A
program
elhagyását
munkaerőpiacra,
vagy
programba belépők száma
Azonosító: 1.9

követően
a
munkaerő-piaci

Indikátor definíció
Egészségfejlesztő és betegségmegelőző
programokban részt vevő személyek
száma
Azon személyek száma összesítve, akik
dokumentáltan (igazoltan) részt vesznek az
ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában
meghatározott
beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó
intézkedések
keretében
megvalósuló primer, secunder és tertier
prevenciós programokon (így például: EFIkben megvalósított egészségfejlesztő és
egészségnevelő
programok;
a
védőnői
méhnyak szűrővizsgálatok, a háziorvosok
által végzett vastagbélszűrés). Egy adott
résztvevő személy annyiszor szerepel az
indikátor értékében, ahány programon részt
vett.
Számítási mód: A támogatott műveletek
keretében részt vevő személyek száma
összesítve. Egy adott résztvevő személy
annyiszor szerepel az indikátor értékében,
ahány programon részt vett.
Igazoló dokumentumok: Projekt beszámoló,
jelenléti
ív
vagy
együttműködési
dokumentum

A munkaerő-piaci integráló programokba
bevont
hátrányos
helyzetű
személyek
száma: Azon személyek száma összesítve, akik
a bevonást követően megkötött együttműködési
megállapodás alapján részt vesznek az ESZA
rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában
meghatározott
beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló
munkaerő-piaci integráló programokon. Az
együttműködési megállapodást az első fejlesztő
tevékenység
megkezdése
előtt
szükséges
aláírni.

A munkaerőpiaci integráló programokba
bevont hátrányos helyzetű személyek
száma
Azon személyek száma összesítve, akik a
programokba
bevonásra
kerültek
és
együttműködési
megállapodást
kötöttek,
mely alapján részt vesznek az ESZA rendelet
3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott
beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó
intézkedések
keretében
megvalósuló
munkaerőpiaci integráló programokon. Az
együttműködési
megállapodást
az
első
fejlesztő tevékenység megkezdése előtt
szükséges aláírni.
Számítási mód: A
keretében
bevont

támogatott műveletek
hátrányos
helyzetű

személyek száma összesítve. Egy személy
egynek számít az indikátor számításakor.
Igazoló dokumentumok: A résztvevőket a
pályázó szervezet az adott programra való
bevonást
igazoló
együttműködési
megállapodások
és/vagy
felnőttképzési
szerződések alapján tudja alátámasztani

Migráns, külföldi hátterű, kisebbségi
(beleértve a marginalizálódott
közösségeket, például a romákat)
résztvevők száma: Az adott ország
állampolgársággal nem rendelkező állandó
lakosai, külföldi családi háttérrel rendelkező
vagy kisebbségbe tartozó állampolgárok,
akiknek speciális segítségre van szükségük a
munkapiacon a nyelvi vagy egyéb kulturális
nehézségek miatt.

Migránsok, külföldi hátterű személyek,
kisebbségek
(beleértve
a
marginalizálódott közösségeket, például
a romákat)
Az adott ország állampolgársággal nem
rendelkező állandó lakosai, külföldi családi
háttérrel
rendelkező
vagy
kisebbségbe
tartozó állampolgárok, akiknek speciális
segítségre van szükségük a munkapiacon a
nyelvi vagy egyéb kulturális nehézségek
miatt.
Számítási mód: A támogatott műveletek
keretében részt vevő migráns, külföldi
hátterű,
kisebbségi
személyek
száma
összesítve. Egy személy egynek számítandó
függetlenül
attól,
hány
támogatott
műveletben vett részt.
Igazoló dokumentumok: A célcsoportra
vonatkozó
releváns
jogszabályban,
szabályozásban foglaltak alapján, jelenléti ív
és együttműködési megállapodás továbbá
önbevalláson alapuló nyilatkozat

A
program
elhagyását
követően
a
munkaerőpiacra,
vagy
munkaerő-piaci
programba
belépők
száma:
Azok
a
személyek, akik ESZA támogatásban részesültek
az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.) alpontjában
meghatározott
beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló
programokban, és az ESZA programból való
kilépéskor álláskeresővé vagy foglalkoztatottá
válnak. A “program elhagyását követően” az
egyén kilépésének dátumától egy hónapig
terjedően értendő.

A program elhagyását követően a
munkaerőpiacra, vagy munkaerő-piaci
programba belépők száma
Azok a személyek, akik ESZA támogatásban
részesültek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b)
ii.) alpontjában meghatározott beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó
intézkedések
keretében megvalósuló programokban, és az
ESZA
programból
való
kilépéskor
álláskeresővé vagy foglalkoztatottá válnak. A
“program elhagyását követően” az egyén
kilépésének dátumától egy hónapig terjedően
értendő.
Számítási mód: Azon személyek száma
összesítve, akik a programból való kilépéskor
foglalkoztatottá vagy álláskeresővé válnak.
Egy személy egynek számít az indikátor
számításakor.
Igazoló dokumentumok: Munkáltatóval kötött
szerződés vagy álláskeresővé válást igazoló
dokumentum

Szervezetfejlesztési
érintett
intézmények

intézkedésekkel
száma:
Azon

Szervezetfejlesztési
intézkedésekkel
érintett intézmények száma

intézmények száma összesítve, amelyek az
ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában
meghatározott
beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó
intézkedések
keretében
végrehajtottak legalább egy, a szervezeti
működés fejlesztésére irányuló projektet.

Azon
intézmények,
szervezetek
és
szolgáltatók száma összesítve, amelyen az
ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában
meghatározott
beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó
intézkedések
keretében
végrehajtottak legalább egy, a szervezeti
működés
fejlesztésére
irányuló
projekttevékenységet illetve projektelemet.
Számítási mód: A támogatott műveletek
keretében érintett intézmények, szervezetek
és szolgáltatók száma összesítve. Egy
intézmény, szervezet, szolgáltató egyszer
szerepel az indikátor OP szinten összesített
értékében, függetlenül attól, hogy több
fejlesztéssel is érintett-e.

Igazoló dokumentumok: Projekt beszámoló
3.7.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A projekt keretében a projektgazdának az A projekt keretében a projektgazdának az
Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló
1304/2013/EU
Rendelet
1.
sz. szóló
1304/2013/EU
Rendelet
1.
sz.
mellékletében
foglalt
közös
kimeneti
és mellékletében foglalt közös kimeneti és
eredménymutatók esetében a rendeletben eredménymutatók esetében a rendeletben
meghatározott
feltételek
alapján
kötelező meghatározott feltételek alapján kötelező
nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia
bevont célcsoportról.
a bevont célcsoportról.
„Résztvevők”
azon
személyek,
akiknek Jelen Felhívás esetében elvárás, hogy a
közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, projektgazda
a
projektben
résztvevő
azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik személyekre
vonatkozóan
biztosítsa
a
számára egyedi kiadásokat különítenek el. Más szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és
személyek nem minősülnek résztvevőknek. megfelelő formában az adatokat a támogató
Valamennyi adatot nemek szerinti bontásban rendelkezésére bocsássa.
kell megadni.
Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai
A jelen Felhívás esetében elvárás, hogy a mellékletét
képező
Adatfeldolgozási
projektgazda
a
projektben
résztvevő megbízási szerződés alapján, az ESZA
személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a
egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő projektgazdának.
formában
az
adatokat
a
támogató
rendelkezésére bocsássa.
Jelen Felhívás keretében támogatott
A
résztvevőkre
vonatkozó
adatgyűjtés projektek esetében a résztvevőkről a
személyes és különleges adatok kezelését Felhívás szakmai mellékletei között
jelenti,
melynek
során
az
információs szereplő „A résztvevőkre vonatkozó
önrendelkezési
jogról
és
az közös kimeneti és eredménymutatók”
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. megnevezésű mellékletében felsorolt
törvény rendelkezései irányadóak. A személyes szempontok szerint szükséges adatot
és különleges adatokkal összefüggő feladatok gyűjteni.
végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá
válik, és az adatfeldolgozásra vonatkozó A
Felhívás
keretében
megvalósuló
szerződést
írásba
kell
foglalni.
Ezen projektek esetében az alábbi személyek
adatfeldolgozási
szerződés
a
Támogatási minősülnek Résztvevőknek:
Szerződés mellékletét képezi.
- A megvalósított projektnek
A személyes és különleges adatokat a
köszönhetően a Kedvezményezett
Kedvezményezett bizalmasan, az információs
alkalmazásában elhelyezkedő
önrendelkezési
jogról
és
az
szakemberek,
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
- Az egyéni fejlesztési terv
törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring
alapján, a foglalkoztathatóság
célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem
szempontjából fontos
használja fel.

A fenti tevékenységet a Felhívás mellékletét
képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés,
Kérdőív sablon, és Kérdőív sablon kitöltési
útmutatója alapján kell elvégezni.

-

kompetenciák fejlesztését célzó
programelemben résztvevő
személyek,
A képzésen, tréningen részt vevő
személyek.

Az adatgyűjtéshez további segítséget
nyújt
az
ESZA
Kérdőív
kitöltési
útmutatója, mely a felhívás szakmai
melléklete.
A
résztvevőkre
vonatkozó
adatgyűjtés
személyes és különleges adatok kezelését
jelenti, melynek során az információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
rendelkezései
irányadóak.
A
személyes
és
különleges
adatokkal
összefüggő
feladatok
végzése
által
a
Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az
adatfeldolgozásra
vonatkozó
szerződést
írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási
szerződés
a
Támogatási
Szerződés
mellékletét képezi.
A személyes és különleges adatokat – a
célcsoport tagok hozzájárulásával - a
Projektgazda
bizalmasan, az információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénynek megfelelően kezeli, és monitoring
célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem
használja fel.
8. A Felhívás szakmai melléklete
Eredeti szövegrész
Eredetileg nem tartalmazta a Felhívás.

Módosított szövegrész
11.
NYILATKOZAT
indikátor
alátámasztásához

teljesítés

