Módosult a „Települési hulladékkezelő létesítmények
hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt
projektek” című kiemelt felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent, eredetileg „Települési
hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt
projektek” című (KEHOP-3.2.2 kódszámú) kiemelt felhívás.
A támogatási kérelem benyújtása 2015. július 31-től 2017. július 31-ig volt lehetséges.
Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
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Eredeti szöveg

Bevezetés

Magyarország Kormányának
felhívása a 2007-2013-as
programozási időben indított,
Kormányhatározattal jóváhagyott
módon szakaszokra bontott
hulladékgazdálkodási projektek II.
szakaszának megvalósítása
érdekében.

Magyarország Kormányának felhívása a 2007-2013-as
programozási időben indított, Kormányhatározattal jóváhagyott
módon szakaszokra bontott hulladékgazdálkodási projektek
megvalósítása érdekében.

1.2.

A Felhívás meghirdetésekor a
támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 9,18 milliárd
Ft.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 14,18 milliárd Ft.

3.4.1.2.

A szakaszolt projekt II. szakasza
tekintetében új horizontális
vállalást nem kell teljesíteni. A
2007-2013-as időszaki vonatkozó
pályázati felhívás és általános
pályázati útmutató által előírt,
illetve a Projekt egészére
vonatkozó, a projekt I. szakaszra
vonatkozó támogatási
szerződésben rögzített vállalások
teljesítése elvárás.

-

3.5.2.

A projekt fizikai befejezésére a
projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a
támogatási szerződés aláírásáig
az nem kezdődött meg, a
támogatási szerződés aláírását
követően legfeljebb 36 hónap áll
rendelkezésre, amelytől az
Irányító Hatóság vezetőjének –
saját hatáskörben – jóváhagyása
esetén el lehet térni adott projekt
esetén, megfelelő indoklással
alátámasztva.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a támogatási szerződés aláírásáig nem
kezdődött meg, a támogatási szerződés aláírását követően
legfeljebb 2023.12.01-ig van lehetőség.

3.7.1.

A szakaszolt projekt II.
szakaszának a teljes projekt
vállalt indikátorainak
teljesüléséhez kell hozzájárulnia.
A két szakasz teljesítésével
együttesen kell a vállalt
indikátorokat teljesíteni. Az
eredménymutatók KEHOP-on
belüli egységesítése érdekében a
szakaszolt projekt
eredményességének mérésére a
KEHOP 3. prioritási tengelynél
rögzített program specifikus
kimeneti mutató (Az elkülönített
gyűjtési rendszerrel elért lakosság
száma, fő) szerint szükséges
meghatározni egy indikátort. A
támogatást igénylő a támogatási
kérelemmel felelősséget vállal az
abban foglalt célok teljesüléséért.

-

A támogatás mértéke, összege
nem haladhatja meg a projekt

A támogatás mértéke, összege nem haladhatja meg a projekt
szakaszolásának és/vagy forrásszerkezet módosításának

5.3.

Módosult szöveg

szakaszolásának jóváhagyásáról
szóló Korm. határozatban
szereplő értékeket, valamint az
ÉFK-ban meghatározottakat.

jóváhagyásáról szóló Korm. határozatban szereplő értékeket,
valamint az ÉFK-ban meghatározottakat.

Jelen felhívás keretében
támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető
támogatási előleg maximális
mértéke a megítélt támogatás 100
%-a központi, helyi önkormányzati
vagy köztestületi költségvetési
szerv, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén, ha a
kedvezményezett:
a) a fizetési számláit az Áht.
alapján a kincstárban köteles
vezetni, vagy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére a
kincstárnál külön fizetési
számlával rendelkezik, vagy
b) megítélt támogatásának
összege nem éri el az ötszázmillió
forintot.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási
előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének
legfeljebb 100 %-a a központi, helyi önkormányzati vagy
köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy
közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben:
a) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles
vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával
rendelkezik, vagy
b) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió
forintot.

5.4.

-

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési
számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a
támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi
kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől
számított 12 hónapon belül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési
számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles
visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett
támogatási előleg legalább 60 %-ával megegyező mértékű
igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete –
kifizetésétől számított 12 hónapon belül.
Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg
folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az
előleggel.

5.4.

Szállítói finanszírozás
alkalmazása esetén a támogatást
igénylő közszféra szervezet a
közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött
szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés tartalékkeret nélküli elszámolható összege 50%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra
szervezet kedvezményezett
a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés
eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító
részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható
összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
8
igénylésének lehetőségét

5.4.

8

A szállítói előleg mértékére vonatkozó módosítást a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését követően megindításra kerülő
közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárásokra kell alkalmazni.

igénylésének lehetőségét.

5.5.

Szakaszolt projektek II.
szakaszának finanszírozása során
nem kell alkalmazni a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 5.
mellékletében rögzített %-os
korlátokat, a projekt eredeti
támogatói döntése szerinti
finanszírozás megengedett.

A projektek finanszírozása során nem kell alkalmazni a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletében rögzített %-os
korlátokat, a projekt eredeti támogatói döntése szerinti
finanszírozás megengedett.

5.5.

A költségvetésnek tartalmaznia
kell a szakaszolt projekt II.
szakaszának összes költségét.

A költségvetésnek tartalmaznia kell a szakaszolt projekt
összes költségét.

5.6.1.

A szakaszolt projekt II.
szakaszának kapcsán a költségek
felmerülésének (számlán szereplő
tevékenység teljesítési időpontja)
legkorábbi időpontja 2014. január
1.

A szakaszolt projekt kapcsán a költségek felmerülésének
(számlán szereplő tevékenység teljesítési időpontja) legkorábbi
időpontja 2014. január 1.

5.6.1.

A szokásos piaci ár igazolása
egyrészről történhet legalább
három árajánlattal, melyeknek
egymástól és a
kedvezményezettől független
ajánlattevőktől kell származni, és
amelyek az ellenőrizendő ajánlat
mellett az azonos
műszaki/szakmai tartalomra adott
legalább három indikatív
árajánlatnak minősülnek.
Másrészről a piaci árat igazolhatja
a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött
szerződésben rögzített ár.
A fentiek alapján alátámasztott
piaci ár vonatkozásában is az
irányító hatóság kétség esetén
(vállalkozói, szállítói
szerződésben rögzített műszaki
tartalom, vagy költségek
változása, (pl.:
összköltségnövelés), különös
tekintettel a vállalkozói
szerződések módosítására)
jogosult külön vizsgálatot folytatni
és – a vizsgálat eredménye
alapján – eltérő értéken
meghatározni az általa elismert
piaci árat.

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily
módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható
legyen az elszámolható költség besorolása. A költségszámítás
alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos
piaci árat. A szokásos piaci ár igazolása egyrészről történhet
legalább három árajánlattal, melyeknek egymástól és a
kedvezményezettől független ajánlattevőktől kell származni, és
amelyek az ellenőrizendő ajánlat mellett az azonos
műszaki/szakmai tartalomra adott legalább három indikatív
árajánlatnak minősülnek. Másrészről a piaci árat igazolhatja a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben
rögzített ár.
Amennyiben a szerződés elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 100 000 forintot a támogatást igénylőnek a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklet –
Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2014–
2020 programozási időszakban című útmutató – 2.3.2.5.
pontjának figyelembevételével, illetve a hárommillió
forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek
azon szerződései esetében, amelyek elszámolható
összköltsége nem haladja meg a 300 000 forintot a 2.3.2.5a.
pontjának figyelembevételével kell a piaci árnak való
9
megfelelés tekintetében eljárni. A fentiek alapján
alátámasztott piaci ár vonatkozásában is az irányító hatóság
kétség esetén (vállalkozói, szállítói szerződésben rögzített
műszaki tartalom, vagy költségek változása, (pl.:
összköltségnövelés), különös tekintettel a vállalkozói
szerződések módosítására) jogosult külön vizsgálatot folytatni
és – a vizsgálat eredménye alapján – eltérő értéken
meghatározni az általa elismert piaci árat.

Projektmenedzsment
költségkorlát:
Ha a megvalósítás ideje max. 2
év: max nettó 20 M Ft;
Ha a megvalósítás ideje max. 3
év: max. nettó 35 M Ft.

Projektmenedzsment költségkorlát: max. nettó 35 M Ft

5.7.

9

A szokásos piaci ár igazolására vonatkozó módosítást a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 160/2018. (IX. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott kifizetési igénylésekre
kell alkalmazni.

