Módosult „Az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetek elektronikus ügyintézési térbe való integrálásának
támogatása” című felhívás

A Széchényi 2020 keretében megjelent „Az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetek elektronikus ügyintézési térbe való
integrálásának támogatása” című (KÖFOP-1.2.2-VEKOP-2018 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
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Új szöveg

A projektek fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja:
2019. augusztus 31.
(….)
A kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső
határideje a projekt fizikai zárását követő 60. nap, de
legkésőbb 2019. október 30.

A projektek fizikai befejezésének legkésőbbi időpontja:
2019. december 31.
(….)
A kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső
határideje a projekt fizikai zárását követő 60. nap, de
legkésőbb 2020. március 2.
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A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
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A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

a) A támogatási kérelmek benyújtása 2018. június 11-től a) A támogatási kérelmek benyújtása 2018. június 11-től
2018. október 31-ig lehetséges.
2019. január 15-ig lehetséges.
b) A támogatási kérelmek benyújtásának módja: online b) A támogatási kérelmek benyújtásának módja: online
benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

(….)
A bérszint és a szakértői díjak egységárának
megalapozására elfogadható még független statisztika,
kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi

(….)
A bérszint és a szakértői díjak egységárának
megalapozására elfogadható még független statisztika,
kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi
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pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra, stb.).
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság
által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz
vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet
(pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás).
A piaci ár bizonyítása a kedvezményezett feladata és
felelőssége.
A
költségtételeknek
a
projekt
költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen
módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy
meghatározható legyen a besorolásuk.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles
vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való
alkalmasságát.

pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra, stb.).
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható
összköltsége nem haladja meg a 100 000 Ft-ot, a
kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár
alátámasztása.
Egyéb esetben a piaci ár igazolásától eltekinteni csak az
Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének
alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi
szolgáltatás).
A piaci ár bizonyítása a kedvezményezett feladata és
felelőssége. A költségtételeknek a projekt költségvetésének
megfelelően
részletezettnek
és
ilyen
módon
ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható
legyen a besorolásuk.
A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható
összköltségű projektek azon szerződései esetén,
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.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles
vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való
alkalmasságát.

