Módosult a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal (ESZA)” című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében
megjelent „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (EFOP-1.6.216 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
I.

Módosult a Felhívás 1. oldalán található alábbi bekezdés

Eredeti szövegrész:
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 45-200 millió Ft közötti
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

Módosított szövegrész:
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 45.000.000-200.000.000 Ft
közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;



a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

II.

Módosult a Felhívás 4. oldalán található alábbi bekezdés

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

III. Módosításra került a felhívás 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja című pontja
Eredeti szövegrész:
A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást mutatnak. 2016 második félévére, több
éves előkészítő munka eredményeként a KSH 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával
elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak
(314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet) megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza az ország
szegregátumainak legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit. Az adatbázis alapján az ország területén 709
településen, - melyből nem városi jogállású települések (községek és nagyközségek) száma 482 1384 – főként romák lakta telep illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott településrész
található, melyben az ország lakosságának 2,8 %-a él. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen a
súlyos munkanélküliségi, szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási
nehézségek.
Módosított szövegrész:
A társadalmi-gazdasági problémák területi koncentrálódást mutatnak. 2016 második félévére, több
éves előkészítő munka eredményeként a KSH 2011-es népszámlálás adatainak felhasználásával
elkészült az országos szegregátum adatbázis és térkép, mely a 2014-ben módosított szabályozásnak
(314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről) megfelelően, térképi ábrázolás mellett tartalmazza az ország szegregátumainak
legfőbb adatait, társadalmi jellemzőit. Az adatbázis alapján az ország területén 709 településen, melyből nem városi jogállású települések (községek és nagyközségek) száma 482 - 1384 – főként
romák lakta telep illetve település szövetbe ágyazódott elmaradott településrész található, melyben az
ország lakosságának 2,8 %-a él. Ezeken a helyeken egyszerre vannak jelen a súlyos
munkanélküliségi, szociális és egészségügyi problémák, szolgáltatásokhoz való hozzájutási
nehézségek.
Eredeti szövegrész:
A Kormány által az 1603/2014. (XI. 4.) határozattal elfogadott Magyar Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia (MNTFS) egyik (lakhatási) beavatkozási területeként (7.6.2.) a
telepprogramokat, szociális város-rehabilitációt jelöli ki – összhangban a Partnerségi Megállapodással
és a fenti Operatív Programokkal. Az MNTFS 2015-2017 közötti - 1672/2015 (IX.22.) Kormány
határozattal elfogadott - intézkedési terve pedig elrendeli, hogy komplex telepprogramot kell indítani a
telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi és területi integrációját szolgáló humánfejlesztések
támogatására, valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, lakhatási beruházások
biztosítására, és támogatni kell a telepszerű lakókörnyezetben élők kezdeményezésével és aktív
közreműködésével megvalósuló programokat.

Módosított szövegrész:
A Kormány által a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó
tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség
nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról szóló 1603/2014. (XI. 4.) határozattal a
Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának
keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni

középtávú stratégia elfogadásáról elfogadott Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
(MNTFS) egyik (lakhatási) beavatkozási területeként (7.6.2.) a telepprogramokat, szociális városrehabilitációt jelöli ki – összhangban a Partnerségi Megállapodással és a fenti Operatív
Programokkal. Az MNTFS 2015-2017 közötti - az MNTFS 2015-2017 közötti intézkedési tervéről
szóló 1672/2015 (IX.22.) Kormány határozattal elfogadott - intézkedési terve pedig elrendeli, hogy
komplex telepprogramot kell indítani a telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi és területi
integrációját szolgáló humánfejlesztések támogatására, valamint a kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztések, lakhatási beruházások biztosítására, és támogatni kell a telepszerű lakókörnyezetben
élők kezdeményezésével és aktív közreműködésével megvalósuló programokat.
IV. Módosításra került a felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás című pontja
Eredeti szövegrész:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 22 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az
társfinanszírozásban biztosítja.

Európai

Szociális

Alap

és

Magyarország

költségvetése

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 110 - 488 db
Módosított szövegrész:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21.311.346.929
Ft.
Jelen Felhívás forrását az
társfinanszírozásban biztosítja.

Európai

Szociális

Alap

és

Magyarország

költségvetése

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 106 - 473 db

V. Módosításra került a felhívás 1.3. A támogatás háttere című pontja
Eredeti szövegrész:
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében
az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság (a 9 továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II.9.) számú
kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Módosított szövegrész:
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9.) számú
kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

VI. Módosításra került a felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások című pontja
Eredeti szövegrész:
Szociális munkásra vonatkozó elvárások:
a. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. részében a családsegítő munkakörnél
felsorolt képesítések valamelyikével lehet szociális munkás munkakört betölteni a projekt
keretében: felsőfokú szociális alapvégzettség*, okleveles pszichológus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés segítő szakember, szociológus, felekezeti szociális
munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns,
családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, mentálhigiéniai prevenciós
specialista, család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár,
addiktológiai konzultáns, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező:
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus,
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár
b. Felmentés adható a képesítési előírások teljesítése alól, amennyiben a munkavállaló az előírt
végzettséget a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte még meg, de abszolutóriummal
rendelkezik.
* felsőfokú szociális alapvégzettség alatt az alábbiak értendőek: általános szociális munkás,
szociális munkás, okleveles szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles
szociálpolitikus, szociálpedagógus.
Szociális asszisztensre vonatkozó elvárások:

Minden projektben alkalmazható egy fő min. középfokú szakirányú szociális végzettségű, legalább 1
éves szakmai tapasztalattal rendelkező asszisztens a megfelelő színvonalú és minőségű ellátás
biztosítása érdekében.

b. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. részében a szociális asszisztens munkakörnél
felsorolt képesítések valamelyikével lehet szociális asszisztens munkakört betölteni a projekt
keretében:
szociális asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
gyógypedagógia asszisztens (OKJ),
gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ),
szociális segítő (OKJ), szociokulturális animátor (OKJ),
foglalkoztatás szervező (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ),
ifjúságsegítő (OKJ)
felsőfokú szociális munkás asszisztens,
felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens

Elkülönített pénzforgalmi számlára vonatkozó előírás:
A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámlához alszámla
nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, akiknek a Magyar Államkincstár vezeti a
számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási számlát.
Módosított szövegrész:
Szociális munkásra vonatkozó elvárások:

a. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. melléklet II. részében a családsegítő és tanácsadó munkaköröknél felsorolt
következő képesítések valamelyikével lehet szociális munkás munkakört betölteni a projekt
keretében:
Családsegítő munkakörnél felsorolt képesítések: Felsőfokú szociális szakképzettség,
okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus,
felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás
konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és
gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő
pedagógus, játék- és szabadidő- szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális
tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.
Tanácsadó munkakörnél felsorolt képesítések: felsőfokú szociális szaképzettség, utcai
szociális munka, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, pedagógus szakképzettség,
egészségügyi szociális munkás, okleveles szociálpolitikus- közgazdász, szociálgerontológus,
közösségi szociális munkás, szociológus, igazgatásszervező szociális szakigazgatásszervező szakirányú szakképzettséggel, közigazgatás- szervező, jogász, teológus, pasztorális
tanácsadó, humánerőforrás menedzser, humánszervező, mentálhigiénés szakképzettség,
mentálhigiénés családtudományi és családterápiás szakember, ápoló (alapképzés), reflektív
addiktológiai szociális segítés, addiktológiai konzultáns, addiktológiai szakpszichológus, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó, népművelő, művelődésszervező, művelődési
menedzser, kulturális közösségszervező, andragógus, okleveles pszichológus, pszichiáter,
gyermek- és ifjúságpszichiátriai és addiktológiai konzultáns, pszichopedagógus,
családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns,
viselkedéselemző, társadalmi devianciák, életmód tanácsadó és terapeuta, életút- támogató
tanácsadó, munkajogi szakokleveles tanácsadó szupervizor, mediátor, közösségi és családi
mediáció, általános és családügyi mediáció, gyermekvédelmi pszicho- patrónus, egészségtan
tanár, játék- és szabadidő szervező tanár vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális
tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, kulturális
antropológus
b. Felmentés adható a képesítési előírások teljesítése alól, amennyiben a munkavállaló az előírt
végzettséget a nyelvvizsga hiánya miatt nem szerezte még meg, de abszolutóriummal
rendelkezik.

Szociális asszisztensre vonatkozó elvárások:
Minden projektben alkalmazható egy fő min. középfokú szakirányú szociális végzettségű, legalább 1
éves szakmai tapasztalattal rendelkező asszisztens a megfelelő színvonalú és minőségű ellátás
biztosítása érdekében.

b. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. sz. melléklet II. részében a szociális asszisztens munkakörnél felsorolt következő
képesítések valamelyikével lehet szociális asszisztens munkakört betölteni a projekt
keretében:
Szociális asszisztens (OKJ), pedagógiai asszisztens (OKJ), pedagógiai és családsegítő
munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai segítő munkatárs (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens
(OKJ), mentálhigiénés asszisztens (OKJ), szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ), szociális segítő (OKJ), szociokulturális animátor (OKJ), foglalkoztatás szervező (OKJ),
pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ), ifjúságsegítő (OKJ), felsőfokú szociális munkás
asszisztens, felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens, gyermek- és ifjúságvédelmi asszisztens

Elkülönített pénzforgalmi számlára vonatkozó előírás:
A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni,
amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített
számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten
szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és
egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített
nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az
Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének
nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett
és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A támogatások
jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet visszafizetési
kötelezettség terheli.
Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a
rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt
költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása,
illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt,
hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben
lehetséges.
Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás
fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a
Támogatónak.

VII. Az alábbi bekezdés áthelyezésre került a felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és
környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások pontján belül
A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése
érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a
környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények
részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum
(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.
VIII. Kiegészítésre került a felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
című pontja
A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell számolni az
indikátorok aktuális tényértékéről.
IX. Módosításra került a felhívás 3.7.1. Indikátorok című pontja
Eredeti szövegrész:
Indikátor
neve
A
programok
szolgáltatá
saiban
részesült,
telepi
körülmény
ek között
élő,
magukat
romának
valók
száma

Alap

Mértékegység

ESZA
fő

Típusa

Célérték

Célérték 2018.
Célérték
december 31-ig elérésének
időpontja

OPkimeneti

A
megvalósí
tás
helyszínéü
l szolgáló
szegregát
umban
élők 15%a, de
minimum
10 fő

A megvalósítás
helyszínéül
Projekt fizikai
szolgáló
szegregátumban befejezése
élők 8%-a, de
minimum 5 fő
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Mutató
forrása

Ön
bevalláson
alapuló
nyilatkozat

Indikátor definíció:
A programok szolgáltatásaiban részesült, telepi körülmények között élő, magukat romának
valók száma
Azon személyek száma összesítve, akik a program célterületén élnek, magukat a programban
meghatározott módon romának vallották, valamint igénybe veszik a komplex telepprogramok során
biztosított szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési, illetve a foglalkoztathatóság
elérését/visszanyerését elősegítő humán szolgáltatásokat az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) ii.)
alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a
alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni
az
indikátor
célértéket
a
támogatási
szerződésben/támogatói
okiratban/finanszírozási
megállapodásban.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói
okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre
kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a
rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §.
(1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok
esetében.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai
tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben/támogatói okiratban szereplő tervérték
csökkenése 29 esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

Módosított szövegrész:

Indikátor neve

A programok
szolgáltatásaiba
n részesült,
telepi
körülmények
között élő,
magukat
romának vallók
száma

Alap

Mértékegység

fő
ESZ
A

1

Típusa

Célérték

OPkimeneti

A
megvalósítás
helyszínéül
szolgáló
szegregátum
ban élők
15%-a, de
minimum 10
fő

Célérték 2018. Célérték
december 31- elérésének
ig
időpontja Azonosító

A megvalósítás
helyszínéül
Projekt fizikai
szolgáló
szegregátumba befejezése
n élők 8%-a, de
minimum 5 fő

2.7

Indikátor definíció: Azon személyek száma összesítve, akik a program célterületén élnek, magukat a
programban meghatározott módon romának vallották, valamint igénybe veszik a komplex
telepprogramok során biztosított szociális, közösségi, oktatási, egészségügyi, képzési, illetve a
foglalkoztathatóság elérését/visszanyerését elősegítő humán szolgáltatásokat az ESZA rendelet 3.
cikk (1) b) ii.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében.
Számítási mód: Önbevalláson alapuló módon, nyilatkozatok összesítése.
Igazoló dokumentumok: Nyilatkozat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a
alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni
az
indikátor
célértéket
a
támogatási
szerződésben/támogatói
okiratban/finanszírozási
megállapodásban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói
okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre
kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a
rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §.
(1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok
esetében.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai
tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben/támogatói okiratban szereplő tervérték
csökkenése esetén a műszaki, szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

X. Módosításra került a felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló
felhívások esetén című pontja
Eredeti szövegrész:
A támogatást igénylőnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében a
rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor kérdőívet kell szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni. A kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit
és felelősségét az adatfeldolgozási szerződés rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a támogatási
szerződéssel egyidejűleg köt meg a kedvezményezettel. Az adatfeldolgozási szerződés és a
kérdőívek megtekinthetőek a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404 oldalon. A jelen Felhívás
esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a
szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az adatokat a támogató
rendelkezésére bocsássa.
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 Kedvezményezett 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.
Módosított szövegrész:
A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös
kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben meghatározott feltételek alapján kötelező
nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia a bevont célcsoportról.
A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő személyekre
vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és megfelelő formában az
adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa.
Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási szerződés
alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a projektgazdának.

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás szakmai
mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás
keretében megvalósuló projektek esetében az egyéni fejlesztési tervvel rendelkező célcsoporttagok
minősülnek Résztvevőnek.
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.
XI. Módosult a felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre című pontja
Eredeti szövegrész:
További konzorciumi tagokként a fent felsorolt szervezeteken kívül az alábbi szervezetek is
bevonásra kerülhetnek:







 Felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika eszközeit
alkalmazó, a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait kiemelt szem pontként ellátó
központi költségvetési szerv)
 559 Egyházi jogi személy
 322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 371 Roma nemzetiségi önkormányzat
 372 Helyi kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya

Módosult szövegrész:
További konzorciumi tagokként a fent felsorolt szervezeteken kívül az alábbi szervezetek is
bevonásra kerülhetnek:







Felzárkózási koordinációs feladatokat ellátó, a társadalmi felzárkózás politika
eszközeit alkalmazó, a közfoglalkoztatással összefüggő feladatait kiemelt szempontként
ellátó központi költségvetési szerv)
559 Egyházi jogi személy
322 Helyi önkormányzati költségvetési szerv
371 Roma nemzetiségi önkormányzat
372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

XII. Módosult a felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege című pontja
Eredeti szövegrész:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 45 millió Ft, maximum 200
millió Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

Módosult szövegrész:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 45.000.000 Ft, maximum
200.000.000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.
XIII. Módosult a felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei című pontja
Eredeti szövegrész:
Piaci ár igazolása
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól
történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság
által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve
a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat.
Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés
dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt
el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében
beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől származó,
azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést
úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.
Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak való
megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg, annak
mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot minden releváns
költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a három millió forintnál nagyobb elszámolható
összköltségű projektek azon leendő szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó
300 000 forintot. Ez utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és
azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is
egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem
mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a
kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot
és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár a
támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés során benyújtott
három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre
kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy
beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.
Kifizetési igénylés ellenőrzése során, amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok
(különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a
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projektgazdától/ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat
jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.
A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt
benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH
adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. Amennyiben
célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében
megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló,
Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi
összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az
adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön
bemutatásra a tervezett költség számítási módja.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének
és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak
és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés
ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem
vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak
felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély
alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.
hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy
gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy
az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az
ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források
valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a
forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a
forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek
tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére
való alkalmasságát.
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden
releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben
meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást
minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges
benyújtani.
Számlaösszesítők alkalmazása
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során
az elszámolás:

1

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy
kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében
vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy
kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy
másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül. .



Kis támogatástartalmú számlák összesítője



Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési
költség összesítő)



Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)



Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési
költség összesítő)



Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség



Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok
maximális támogatástartalma 500.000,- Ft.
Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt.
hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:
1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal
köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható
összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 300 000 Ft-ot.
3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak
betartását.
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának
önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt
megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon
nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt
feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját,
határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az
ebeszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására
vonatkozó kötelezettségek teljesítését.”
Módosított szövegrész:
Piaci ár igazolása
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több lehetséges szállítótól
történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító hatóság
által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a
jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett százalékos és/vagy
összegszerű korlátokat. A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés
esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő
ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító hatóság által a „Tájékoztató a
kedvezményezettek számára a piaci ár alátámasztásához” című dokumentumban (a továbbiakban:

Kedvezményezetti tájékoztató) meghatározott módon történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató az
alábbi helyen érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379.
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot,
a kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása.
A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon szerződései,
amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak
való megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az
irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében
ellenőrizheti.
Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó beszerzéshez
kapcsolódó költség esetén, amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt, a piaci árnak való
megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel egyidejűleg annak mellékleteként - szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív árajánlatot.
Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több árajánlattal is egy
költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges benyújtani a támogatási kérelem
mellékleteként minden releváns költségvetési tétel esetében.
Amennyiben a támogatási kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési
igénylés keretében is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a Kedvezményezetti tájékoztató
és a Rendelet által meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.
Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat
keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem haladhatja meg az adott munkavállaló,
Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi
összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az
adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön
bemutatásra a tervezett költség számítási módja.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének
és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak
és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés
ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem
vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak
felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.
Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől eltekinteni csak az
irányító hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján lehet. A mentesség megadásához
írásban előzetes egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a beszerzendő eszköz
vagy szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll
rendelkezésre, úgy a kedvezményezett mentesülhet a három árajánlat benyújtása biztosítása alól. A
mentességi kérelemben a kedvezményezettnek minden esetben be kell mutatnia a
szolgáltatás/termék egyedi jellegét alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is alá kell
támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak minősül a
szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek árlistája,
katalógusa, a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat
(amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).

Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való
megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.
Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a
megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi tevékenységével
kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség
vonatkozásában.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére
való alkalmasságát.
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden
releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, Rendeletben
meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A módosítást
minden esetben a módosítással érintett költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges
benyújtani.
A központosított közbeszerzési portálon keresztül lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos piaci
árnak való megfelelése az adott megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy excell
export segítségével lementett, időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával igazolható.
Szállítói kosár hiányában a központi beszerző szerv portálján keresztül elérhető az adott
keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés időpontjában hatályos termék- és árlista
összehasonlításával szükséges alátámasztani, hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére a
keretmegállapodás értékelési szempontja szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
ajánlattevőjétől került sor.
Központosított
közbeszerzési
portálon
keresztül
lefolytatott
közvetlen
megrendelések
megfelelőségének alátámasztó dokumentuma továbbá a központosított közbeszerzés eredményeként
kötött keretmegállapodás is.
A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel együtt
benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH
adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A
projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül résztvevő munkatársak
részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot elrendelő
megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat) keretében akkor számolható el személyi jellegű
ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra.
Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel lenni a
vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony és eredményes
felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő munkáért
járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony
esetében annak összegének arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok
mennyiségével, időbeliségével.
Számlaösszesítők alkalmazása
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során
az elszámolás:


Kis támogatástartalmú számlák összesítője



Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési
költség összesítő)



Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)



Szakmai megvalósítók személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek összesítője)



Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és kiküldetési
költség összesítő)



projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség



Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok
maximális támogatástartalma 2.000.000,- Ft.
Az 2.000.000 Ft-ot nem meghaladó támogatási összegű utófinanszírozású számlákat - amennyiben
más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell
benyújtani. A számlaösszesítő használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum benyújtása nem
szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló
dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.
Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt keretében
megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:
1. A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal
köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
2. Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható
összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 300.000 Ft-ot.
3. Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata mellett dönt, vállalja a
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak
betartását.

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának
önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt
megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon
nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt
feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját,
határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebeszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására
vonatkozó kötelezettségek teljesítését.
XIV. Kiegészítésre került a felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei című pontja


Nyilatkozat indikátor teljesítés alátámasztásához



Kitöltési útmutató az ESZA kérdőívhez



ESZA kérdőív 16 év alatti résztvevők esetén



ESZA kérdőív 16 év feletti résztvevők esetén

Felhívjuk a figyelmet, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Európa Parlament és Tanács 2016/679 számú rendeletének (általános
adatvédelmi rendelet- GDPR) rendelkezéseivel összhangban módosultak az ESZA kérdőívek és a
kapcsolódó tájékoztató. Kérjük, hogy a támogatott projekt sikeres és szabályos megvalósítása
érdekében kizárólag a jelen közleményhez kapcsolódóan feltöltött segédletben megtalálható
dokumentumokat alkalmazzák.

