Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című (TOP-1.3.1-15 kódszámú) felhívás
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat
érintik:
1) A Felhívás első oldalán a támogatási előlegre vonatkozó szövegrész módosult az alábbiak
szerint: „A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.”
2) A bevezető részben (közvetlenül a tartalomjegyzék után) módosult a Miniszterelnökség
megnevezése Innovációs és Technológiai Minisztériumra, illetve a szövegrész kiegészítésre
került a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékleteire (pénzügyi
összesítők) való hivatkozással.
3) A Felhívás 2. pontjában az ügyfélszolgálat elérhetősége módosításra került.
4) A Felhívás 3.1.3 pontjában az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó
tevékenységekhez kapcsolódó felhíváspontok feltüntetésre kerültek.
5) A Felhívás 3.1.5. pontja pontosításra került, illetve kiegészült a támogatási kérelem benyújtása
előtt a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek esetében a csekély összegű
támogatási kategória megjelölésével.
6) A Felhívás 3.2. pontjában módosult az alábbi rész: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését
alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni, valamint kifizetési kérelmet kell benyújtani a
Közreműködő Szervezethez.”
Helyette: „Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell
igazolni.”
7) A Felhívás 3.3.1. pontja kiegészült az alábbi bekezdéssel:
„A 3.1.5. pont szerinti uniós állami támogatási kategóriával támogatott tevékenységhez
kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével
kapcsolatban felmerült költségek – figyelemmel az uniós állami támogatási szabályokra –
kizárólag a csekély összegű (de minimis) támogatás keretében számolhatók el.”
8) A Felhívás 3.3.2. pontjában módosult a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolás (záró
kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje: 2021.december 31-re.
9) A Felhívás 3.5.1. pontja kiegészült az alábbi mondattal: „A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88.
§. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.”
10) A Felhívás 3.6. pontja pontosításra került:
„A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.”
11) A Felhívás 5.3. pontjában pontosításra kerültek a csekély összegű állami támogatásra
vonatkozó szabályok.
12) A Felhívás 5.4. pontjában módosultak az előleg igénylésére vonatkozó elvárások a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet módosulása miatt.
13) A Felhívás 5.5. pontjában a Közszolgáltatásért járó ellentételezéshez kapcsolódó elvárások
törlésre kerültek, továbbá kiegészült az egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó általános
elvárásokkal.

Törölve:
A működtetésre a későbbiek során odaítélendő ellentételezés megállapításakor a támogatásból
megvalósított beruházás értékét is figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy azt a
kedvezményezett nem a saját költségén valósította meg. Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásból (ide értve a csekély összegű
támogatást is) és az Altmark-feltételeknek megfelelő támogatásból megvalósult beruházások
esetében az értékcsökkenés vonatkozásában működési támogatás nem nyújtható.
A támogatás mértékét a 2012/21/EU bizottsági határozat 5. cikke szerint kell megállapítani. A
támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét. A nettó
költség kiszámítható a 2012/21/EU bizottsági határozat szerint meghatározott költségek és
bevételek közötti különbségként. Kiszámítható továbbá a közszolgáltatási kötelezettséget
teljesítő vállalkozás nettó költsége és ugyanazon vállalkozás közszolgáltatási kötelezettség
nélküli nettó költsége vagy haszna közötti különbségként. A közszolgáltató részére a
2012/21/EU bizottsági határozat alapján ésszerű nyereség adható.
A projekt keretében beszerzett, az állam tulajdonába kerülő érték (eszközbeszerzés,
immateriális javak értéke) nem minősül állami támogatásnak, azaz a közszolgáltatással
kapcsolatban felmerült költségnek, tekintettel arra, hogy az adott eszköz tulajdonosa az állam
lesz, és így az nem jelent előnyt a támogatást igénylő részére.
Beillesztve:
Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített
feltételeknek a projekt megfelel.
Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a
kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával,
bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak
való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek
sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló
dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni
azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a
bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a kedvezményezettnek, viszont a támogatást
nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.
14) A Felhívás 5.5. pontjában az egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírások
módosultak.
15) A Felhívás 5.7. pontja esetében:
a) pontosításra került, hogy a műszaki ellenőri szolgáltatás költségébe nem értendő bele a
Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségei,
b) kiegészült az alábbival: „Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott
százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a
projektmegvalósítás során kötelező. A táblázatban szereplő százalékos korlát a
projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem
járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes
költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.”
16) A Felhívás 5.9. pontjából áthelyezésre kerültek az állami támogatási szabályok az 5.9.1.
pontba, és az 5.9. pontba beemelésre kerültek a támogatáshalmozódás szabályai.
17) Módosult a Felhívás 6. sz. mellékletét képező „Iránymutatás közúti biztonsági audit
készítéséhez” c. dokumentum. Pontosításra kerültek az közúti biztonsági audit elvégzésének az
esetei.

