Módosult „Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a lakosság széles
körű bevonása” című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az operatív programok végrehajtásába a partnerek és a lakosság széles körű bevonása” című (KÖFOP-3.1.1-16
kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosuló pont
megnevezése

nyitólap

nyitólap

Korábbi szöveg

Új szöveg

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás,
az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek
dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve a
Miniszterelnökség változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy
kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon
megjelenő közleményeket!

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az
ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai
esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai
Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy
kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő
közleményeket!

Magyarország Kormányának felhívása a Miniszterelnökség felé, a
társadalmi, gazdasági, és szociális partnerek, különösen a
monitoring bizottságok és tagjaik aktív szerepéhez szükséges
feltételek biztosítása érdekében, továbbá az uniós támogatások
lehetőségeinek,
eredményeinek
közvéleménnyel
való
megismertetése céljából.

Magyarország Kormányának felhívása az Innovációs és
Technológiai Minisztérium felé, a társadalmi, gazdasági, és
szociális partnerek, különösen a monitoring bizottságok és tagjaik
aktív szerepéhez szükséges feltételek biztosítása érdekében,
továbbá az uniós támogatások lehetőségeinek, eredményeinek
közvéleménnyel való megismertetése céljából.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a
tájékoztatás
és
nyilvánosság
követelmények
teljesítése
érdekében az uniós támogatásokkal kapcsolatos egységes
kommunikációs feladatok ellátását. A cél elérését a Kormány a
Miniszterelnökség együttműködésével tervezi megvalósítani jelen
felhívásban foglalt feltételek mentén.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a
tájékoztatás és nyilvánosság követelmények teljesítése érdekében az
uniós támogatásokkal kapcsolatos egységes kommunikációs
feladatok ellátását. A cél elérését a Kormány az Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
együttműködésével
tervezi
megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.
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Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket legfeljebb
9,3 Mrd Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.

nyitólap

o

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg uniós forrásból 9,3 Mrd Ft.

4.3 A
támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és
módja

o

Jelen
Felhívásra
Miniszterelnökség

támogatási

kérelmet

nyújthat

A 2019. és 2020. évi fejlesztéspolitikai tájékoztatási
célok elérése érdekében, 3, 577 5Mrd Ft összegű
hazai forrás kerül bevonásra.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg uniós forrásból 9,3 Mrd Ft.

1.2 A
rendelkezésre
álló forrás

4.1 Támogatást
igénylők köre

a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket legfeljebb
12,877 5 Mrd Ft összegű vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig:

be:

A 2019. és 2020. évi fejlesztéspolitikai tájékoztatási célok
elérése érdekében, 3, 577 5Mrd Ft összegű hazai forrás
kerül bevonásra.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: Miniszterelnökség
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A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162§. értelmében 2018. május
22-től: Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
a) A támogatási kérelmek benyújtása a felhívás megjelenésétől
2016. július 15-ig lehetséges.

a) A támogatási kérelmek benyújtása a felhívás megjelenésétől 2016.
július 15-ig lehetséges.

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás
elektronikus kitöltő programon keresztül.

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás
elektronikus kitöltő programon keresztül.

c) A 9,300 Mrd Ft keretösszegre történő módosítást tartalmazó
felhívás
módosítás
kapcsán
a
támogatási
szerződés
módosítására irányuló kérelem benyújtása a felhívás módosítás

c) A 9,300 Mrd Ft keretösszegre történő módosítást tartalmazó
felhívás módosítás kapcsán a támogatási szerződés módosítására
irányuló kérelem benyújtása a felhívás módosítás megjelenésétől
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megjelenésétől lehetséges.

lehetséges.
d) A 12,8775 Mrd Ft keretösszegre történő módosítást tartalmazó
felhívás módosítás kapcsán a támogatási
szerződés
módosítására irányuló kérelem benyújtása a felhívás módosítás
megjelenésétől lehetséges.

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége
legfeljebb 9,3 Mrd Ft lehet.
5.2 A
projektjavaslat
maximális
elszámolható
összköltsége

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége
legfeljebb 12,8775 Mrd Ft lehet.
o
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A 2019. és 2020. évi fejlesztéspolitikai tájékoztatási célok
elérése érdekében, 3, 5775 Mrd Ft összegű hazai forrás
kerül bevonásra.

