Módosult „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című kiemelt felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15 kódszámú
kiemelt felhívás módosult az alábbiak szerint:

Módosuló pont megnevezése

3 A projekttel kapcsolatos elvárások
3.2 A projekt műszaki, szakmai
tartalmával és megvalósítással
kapcsolatos elvárások

Korábbi szöveg

Új szöveg

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános

Útmutató a Felhívásokhoz dokumentum …

Útmutató a Felhívásokhoz dokumentum …

(….)
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét,
hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem
adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az
Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a
változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy
kövesse figyelemmel a www.szechenyi2020.hu
honlapon megjelenő közleményeket!

(….)
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét,
hogy a Felhívás, az ÁUF, a támogatási kérelem
adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az
Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és
Technológiai Minisztérium a változtatás jogát
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövesse figyelemmel
a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő
közleményeket!

(….)

(….)

Publikált adat/ mutató alatt hivatalos, az Európai
Unió által kiadott statisztikai adat(ok), és/vagy a
statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján
meghatározott adatok fogadhatóak el, valamint az
Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet által
készített felmérésben publikált rangsor, mutatók,
vagy Jó Állam Mutató (számszerűsített kiindulási
értékkel)

Publikált adat/ mutató alatt hivatalos, az Európai
Unió által kiadott statisztikai adat(ok), és/vagy a
statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
alapján meghatározott adatok fogadhatóak el,
valamint a Digital Agenda kapcsán mért mutatók,
illetve az Európai Unió által az országok
infokommunikációs
rangsorának
mérésére
használt mutatók (DESI, Cap Gemini), továbbá Jó
Állam
Mutatók
(számszerűsített
kiindulási
értékkel).
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152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről alapján a
Belügyminisztérium

3 A projekttel kapcsolatos elvárások
6

3.2 A projekt műszaki, szakmai
tartalmával és megvalósítással
kapcsolatos elvárások

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről alapján a
Miniszterelnökség

Új szöveg
5

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről alapján a
Belügyminisztérium
6

94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről alapján a
Miniszterelnökség

5. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások

5. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások

3 A projekttel kapcsolatos elvárások

(….)

(….)

A projektek megvalósítását és a mérföldköveket
úgy kell megtervezni, hogy:

A projektek megvalósítását és a mérföldköveket
úgy kell megtervezni, hogy:

3.2 A projekt műszaki, szakmai
tartalmával és megvalósítással
kapcsolatos elvárások



A projekt megvalósítása során legalább 2 db,
de legfeljebb 6 db mérföldkövet szükséges
tervezni.





A mérföldkövek között minimum 6 hónap
maximum 12 hónap telhet el, kivéve a záró
mérföldkő esetén.

A projekt megvalósítása során legalább 2 db,
de legfeljebb 6 db mérföldkövet szükséges
tervezni. A 18 hónapot meghaladó
időtartamú projektek esetén, az irányító
hatóság
jóváhagyásával
további
mérföldkövek tervezhetőek.



A mérföldkövek között minimum 6 hónap
maximum 12 hónap telhet el, kivéve a záró
mérföldkő esetén.
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5 A finanszírozással kapcsolatos
információk
5.4 Előleg igénylése

Korábbi szöveg

Új szöveg

Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású
tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású
tevékenység vonatkozásában igényelhető.

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek
esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális
mértéke és összege nem haladhatja meg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2)
bekezdése alapján meghatározott korlátokat.

Az előleg igénylése és nyújtása a 272/2014. (XI.
5) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak
megfelelően történik.

Az előleg igénylése és nyújtása a 272/2014. (XI.
5) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak
megfelelően történik.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § alapján
a támogatási előlegnyújtás ütemezésének
igazodnia kell a projekt megvalósítása során a
költségek felmerüléséhez. A támogatási előleg
nyújtására több részletben kerülhet sor, amelyről
a projekt költségeinek felmerülését mérlegelve az
Irányító Hatóság dönt.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi
költségvetési
szerv,
helyi
önkormányzat,
önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban álló gazdasági
társaság kedvezményezett részére támogatási
előleg akkor folyósítható, ha az Irányító Hatóság
a kedvezményezett által benyújtott, az adott
naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási

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
támogatási előleg abban az esetben
nyújtható, 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 ötvenmillió forintot.
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek
esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális
mértéke és összege nem haladhatja meg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2)
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tervet jóváhagyta.
A
likviditási
terv
sablonja
a
www.szechenyi2020.hu oldalon, a Segédletek
mappában található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat
a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a
tartalmazza.
Jelen Felhívás keretében támogatott nem
megkezdhető projektek esetén első ütemben
az előkészítési időszak utófinanszírozott
tevékenységeire
igényelhető
támogatási
előleg.
A nem megkezdhető projektek esetén kötött
támogatási szerződés külön rögzíti a projektben
igényelhető támogatási előleg, valamint az
előkészítési időszak során igényelhető előleg
maximális összegét.
Támogatási előleg több részletben történő
folyósítása esetén a több részletben igényelt és
folyósított előleg együttes összege nem haladhatja
meg a támogatási szerződésben meghatározott
mértéket, illetve összeget.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete - kifizetésétől számított

Új szöveg
bekezdése alapján meghatározott korlátokat.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § alapján
a támogatási előlegnyújtás ütemezésének
igazodnia kell a projekt megvalósítása során a
költségek felmerüléséhez. A támogatási előleg
nyújtására
–
pénzügyi
eszközökkel
kombinált vissza nem térítendő támogatás
kivételével – több részletben is sor kerülhet,
amelyről a projekt költségeinek felmerülését
mérlegelve az Irányító Hatóság dönt.
Az
európai
uniós
forrásból
nyújtott
költségvetési
támogatások
kezelésére
kincstári fizetési számlával rendelkező
kedvezményezett a XXIII. Fejezet szerint
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, illetve a benyújtott kifizetési igénylés
vagy más körülmény – így különösen a
helyszíni ellenőrzés tapasztalatai – a
támogatás
nem
rendeltetésszerű
felhasználását bizonyítja. Felhívjuk továbbá
a figyelmet, hogy a támogatási előleggel
legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el
kell számolni.
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tizenkét hónapon belül időközi kifizetés igénylést
szükséges benyújtani, és a támogatási előleggel
legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell
számolni.

A
likviditási
terv
sablonja
a
www.szechenyi2020.hu oldalon, a Segédletek
mappában található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat
a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a
tartalmazza.
Jelen Felhívás keretében támogatott nem
megkezdhető projektek esetén első ütemben
az előkészítési időszak utófinanszírozott
tevékenységeire
igényelhető
támogatási
előleg.
A nem megkezdhető projektek esetén kötött
támogatási szerződés külön rögzíti a projektben
igényelhető támogatási előleg, valamint az
előkészítési időszak során igényelhető előleg
maximális összegét.
Támogatási előleg több részletben történő
folyósítása esetén a több részletben igényelt és
folyósított előleg együttes összege nem haladhatja
meg a támogatási szerződésben meghatározott
mértéket, illetve összeget.

5 A finanszírozással kapcsolatos

1. Projektelőkészítés költségei:

1. Projektelőkészítés költségei:

(….)

(….)



munkabér: a projektre fordított munkaidővel
arányos bruttó munkabér, melynek alapja



bérköltségek
között
elszámolható
költségek: a projektre fordított munkaidővel
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arányos bruttó munkabér, melynek alapja
lehet munkaszerződés (kinevezés), továbbá
nem számlaképes természetes személy
megbízási szerződés keretében kifizetésre
kerülő díja15, célfeladat kiírás, megállapodás
többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak
esetén
megállapodás
többletfeladat
elvégzéséről, fegyveres szervek hivatásos
állományú
tagjai
esetén
túlszolgálat
elrendelése

lehet munkaszerződés (kinevezés), megbízási
szerződés, célfeladat kiírás, megállapodás
többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak
esetén
megállapodás
többletfeladat
elvégzéséről, fegyveres szervek hivatásos
állományú
tagjai
esetén
túlszolgálat
elrendelése

5.5 Az elszámolható költségek köre

Lábjegyzet szöveg:
A

5 A finanszírozással kapcsolatos
információk

kedvezményezettnek a piaci árat a
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyban (pl. számfejtett megbízási
jogviszony) foglalkoztatottak részére, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 79.§ (2) bekezdése
szerinti bérköltség jogcímen kifizetett
személyi jellegű kifizetések esetén is
igazolnia szükséges. A kedvezményezett
kötelessége, hogy a Kbt. 19. §-ban foglalt
rendelkezéseknek való megfelelést – mind
a számfejtett, mind a számlával igazolt –
megbízási
szerződések
esetében
is
megvizsgálja
és
a
közbeszerzési
törvénynek megfelelően járjon el.

2. Projektmenedzsment költség:

2. Projektmenedzsment költség:

(….)

(….)



munkabér: a projektre fordított munkaidővel
arányos bruttó munkabér, melynek alapja
lehet munkaszerződés (kinevezés), megbízási



bérköltségek
között
elszámolható
költségek: a projektre fordított munkaidővel
arányos bruttó munkabér, melynek alapja
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lehet munkaszerződés (kinevezés), továbbá
nem számlaképes természetes személy
megbízási szerződés keretében kifizetésre
kerülő díja16, célfeladat kiírás, megállapodás
többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak
esetén
megállapodás
többletfeladat
elvégzéséről, fegyveres szervek hivatásos
állományú
tagjai
esetén
túlszolgálat
elrendelése

szerződés, célfeladat kiírás, megállapodás
többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak
esetén
megállapodás
többletfeladat
elvégzéséről, fegyveres szervek hivatásos
állományú
tagjai
esetén
túlszolgálat
elrendelése

5.5 Az elszámolható költségek köre

Lábjegyzet szöveg:
A

5. Szakmai megvalósításban
munkatársak költségei
5 A finanszírozással kapcsolatos információk

közreműködő

(….)


kedvezményezettnek a piaci árat a
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyban (pl. számfejtett megbízási
jogviszony) foglalkoztatottak részére, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 79.§ (2) bekezdése
szerinti bérköltség jogcímen kifizetett
személyi jellegű kifizetések esetén is
igazolnia szükséges. A kedvezményezett
kötelessége, hogy a Kbt. 19. §-ban foglalt
rendelkezéseknek való megfelelést – mind
a számfejtett, mind a számlával igazolt –
megbízási
szerződések
esetében
is
megvizsgálja
és
a
közbeszerzési
törvénynek megfelelően járjon el.

5. Szakmai megvalósításban
munkatársak költségei

közreműködő

(….)
munkabér: a projektre fordított munkaidővel
arányos bruttó munkabér, melynek alapja



bérköltségek
között
elszámolható
költségek: a projektre fordított munkaidővel
arányos bruttó munkabér, melynek alapja
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lehet munkaszerződés (kinevezés), továbbá
nem számlaképes természetes személy
megbízási szerződés keretében kifizetésre
kerülő díja17, célfeladat kiírás, megállapodás
többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak
esetén
megállapodás
többletfeladat
elvégzéséről, fegyveres szervek hivatásos
állományú
tagjai
esetén
túlszolgálat
elrendelése

lehet munkaszerződés (kinevezés), megbízási
szerződés, célfeladat kiírás, megállapodás
többletmunka elvégzéséről, közalkalmazottak
esetén
megállapodás
többletfeladat
elvégzéséről, fegyveres szervek hivatásos
állományú
tagjai
esetén
túlszolgálat
elrendelése

5.5 Az elszámolható költségek köre

Lábjegyzet szöveg:
A

A

5 A finanszírozással kapcsolatos
információk

TÁMOGATÁSI

KÉRELEMBEN

TERVEZETT

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ALÁTÁMASZTÁSA

kedvezményezettnek a piaci árat a
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszonyban (pl. számfejtett megbízási
jogviszony) foglalkoztatottak részére, a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) 79.§ (2) bekezdése
szerinti bérköltség jogcímen kifizetett
személyi jellegű kifizetések esetén is
igazolnia szükséges. A kedvezményezett
kötelessége, hogy a Kbt. 19. §-ban foglalt
rendelkezéseknek való megfelelést – mind
a számfejtett, mind a számlával igazolt –
megbízási
szerződések
esetében
is
megvizsgálja
és
a
közbeszerzési
törvénynek megfelelően járjon el.

A

TÁMOGATÁSI

KÉRELEMBEN

TERVEZETT

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ALÁTÁMASZTÁSA

a) Piaci ár igazolása

a) Piaci ár igazolása

(….)

(….)

A bérszint és a szakértői díjak egységárának

A bérszint és a szakértői díjak egységárának
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5.5 Az elszámolható költségek köre

megalapozására elfogadható még független
statisztika,
kimutatás
csatolása
(különös
tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra,
kamarai díjszabásokra, stb.).

megalapozására elfogadható még független
statisztika,
kimutatás
csatolása
(különös
tekintettel hivatalos központi 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
160/2018.
(IX.
7.)
Korm.
rendelet
hatálybalépését követően (2018. szeptember
8.) benyújtott kifizetési igénylések esetében
azon
szerződések
esetén,
amelyek
elszámolható összköltsége 100 000 forint,
vagy
ennél
alacsonyabb
összeg,
a
kedvezményezett részéről nem szükséges a
piaci ár alátámasztása.

(….)
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.

100 000 Ft-ot meghaladó, de maximum 300 000
Ft elszámolható összköltségű szerződések
esetén a szokásos piaci ár árajánlattal nem
igazolható. Ez esetben 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. 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
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nem haladó költség vonatkozásában.
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
bérköltséget
a
támogatási
kérelem
benyújtásakor hatályos, a foglalkoztatási
jogviszony
esetén
irányadó
jogszabály
alapján kell meghatározni. Az intézménynél
alkalmazott
bérszínvonal
bizonyítása
a
Kedvezményezett feladata és felelőssége.
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.

A
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In-house beszerzések
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c) In-house beszerzések
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(….)

(….)

A műszaki leírásra vonatkozó további
iránymutatást a Felhívás 2. számú melléklet
2.2
pontjában
foglalt
iránymutatás
tartalmazza.

A műszaki leírásra vonatkozó további
iránymutatást a Felhívás 2. számú melléklet
2.2
pontjában
foglalt
iránymutatás
tartalmazza.

A piaci ár igazolásához az in-house ajánlaton
kívül legalább három, egymástól független
ajánlattevőtől
származó,
azonos
tárgyú,
összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat
megléte szükséges.
A
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5.5 Az elszámolható költségek köre

TÁMOGATÁSI

KÉRELEMBEN

TERVEZETT

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ALÁTÁMASZTÁSA

(….)

TÁMOGATÁSI

A

KÉRELEMBEN

TERVEZETT

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ALÁTÁMASZTÁSA

(….)
d)
Védelmi
beszerzések

és

biztonsági

tárgyú

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 9. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában
meghatározott védelmi és biztonsági tárgyú
beszerzések esetében kedvezményezett az
illetékes miniszter nyilatkozatát és – amennyiben
releváns – az Országgyűlés illetékes bizottsága
külön jogszabályban meghatározott feltételeknek
megfelelő kezdeményezés alapján hozott
előzetes döntését, az eljárás típus választására
vonatkozó részletes indoklást, illetve a versenyt

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg
biztosító, piaci ár alátámasztását szolgáló három
árajánlat bekéréséről szóló kedvezményezetti
nyilatkozatot is köteles a kifizetési kérelemhez
benyújtani. A piaci ár igazolások esetében a
Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre
fejezetben rögzítettek az irányadók.
Az Európai Uniós támogatásokból finanszírozott
minősített beszerzések vagy alapvető biztonsági
érdeket érintő beszerzés mentesítési eljárását
megelőző vizsgálatra vonatkozó előírásokat a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 109. §/A és
109. §/B tartalmazza, amelynek betartása a
kedvezményezett feladata és kötelessége.
Minősített beszerzés vagy alapvető biztonsági
érdeket érintő beszerzés közbeszerzési eljárás
lefolytatása alóli felmentésre irányuló mentesítési
eljárás megkezdése előtt a támogatást igénylő
vagy kedvezményezett köteles az Irányító
Hatóság hozzájáruló nyilatkozatát kérni. A
támogatást igénylő vagy kedvezményezett
köteles a mentesíteni kívánt beszerzés tárgyát,
becsült
értékét,
a
mentesítési
kérelem
indokolását,
valamint
az
ellenőrzés
lefolytatásához
szükséges
egyéb
dokumentumokat
megküldeni
az
Irányító
Hatóság részére.
Az

Irányító

Hatóság

a

részére

benyújtott
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dokumentációt
támogathatósági,
elszámolhatósági,
valamint
műszaki
szempontból megvizsgálja, továbbá a vonatkozó
beszerzések dokumentumainak és a szerződés
teljesítésének
támogathatósági
szempontú
megfelelőségi vizsgálatát helyszíni ellenőrzés
keretében elvégzi.

A
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TÁMOGATÁSI

KÉRELEMBEN

TERVEZETT

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ALÁTÁMASZTÁSA

A

TÁMOGATÁSI

KÉRELEMBEN

TERVEZETT

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ALÁTÁMASZTÁSA

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt
alátámasztó dokumentumokon felül az alábbi
dokumentumok benyújtása szükséges a
következő költségek esetében:

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt
alátámasztó dokumentumokon felül az alábbi
dokumentumok benyújtása szükséges a
következő költségek esetében:

Személyi jellegű költségek

Törlésre került.

A munkáltatói igazolásban a Korm. rendeletben
foglaltakon felül szerepelnie kell a foglalkoztatás
időtartamának is.
A
célfeladat
kiírások,
illetve
megbízási
szerződések esetében az elszámoláshoz
szükséges benyújtani a teljesítési igazolást /
célfeladat teljesülésének leigazolását.

5 A finanszírozással kapcsolatos
információk

Számlaösszesítők
előírások:


használatára

vonatkozó

A 8 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű
utófinanszírozású számlákat kis támogatás

Számlaösszesítők
előírások:


használatára

vonatkozó

A 2 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű
utófinanszírozású számlákat kis támogatás
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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.

5.6. Az elszámolhatóság további
feltételei:

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.
A kis támogatás tartalmú számlaösszesítők
esetében a 8 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra
lecsökkentett költséghatár a 2019. április 1-től
benyújtott kifizetési kérelmek esetében
alkalmazandó.

5 A finanszírozással kapcsolatos
információk
5.7

Az elszámolható költségek
mértékére, illetve arányára
vonatkozó elvárások

Szállásköltségek:

Szállásköltségek:





272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 201/G. § b)
pontja
értelmében
2016.05.13.
napját
követően 2018.09.12-ig a közbeszerzési vagy
beszerzési eljárás (….)



2018.09.12.
napját
követően
a
szállásköltségek
elszámolása
esetén
vendégéjszakánként,
belföldi
szállás
esetén legfeljebb bruttó 15 000 forint,
külföldi szállás esetén bruttó 150 euró
mértékű költség számolható el. Belföldi
szállás esetén magasabb összeg akkor
számolható el, ha az elszállásolt személyi

272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 201/G. § b)
pontja
értelmében
2016.05.13.
napját
követően a közbeszerzési vagy beszerzési
eljárás (….)
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hivatali
beosztása
alapján
a
kedvezményezett a magasabb összeget
megindokolta, és azt az irányító hatóság
elfogadta.
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5.7

Az elszámolható költségek
mértékére, illetve arányára
vonatkozó elvárások:

2) Szakértői szolgáltatás költségei

2) Szakértői szolgáltatás költségei

Az
előkészítéshez
és
megvalósításához
kapcsolódó szakértői díjak, tanácsadás esetében
az elszámolt számlával igazolt, és befogadható
költségek nem haladhatják meg a nettó 15.000
Ft/óra (nettó 120.000 Ft/szakértői nap) összeget.



Az előkészítéshez és megvalósításához
kapcsolódó szakértői díjak, tanácsadás
esetében az elszámolt számlával igazolt, és
befogadható költségek nem haladhatják meg
a nettó 15.000 Ft/óra (nettó 120.000
Ft/szakértői nap) összeget.



Ezen előírás alól kivételt képez az
informatikai
szakértő,
informatikai
rendszermérnök szakértői kategória, ezen
esetekben az elszámolt, számlával igazolt
és befogadható költségek nem haladhatják
meg a nettó 19.500 Ft/óra (nettó 156.000
Ft/szakértői nap) összeget.

(…)

A szakértői szolgáltatás költségei esetében a
12.000 Ft/óra helyett 15.000Ft/óra és a
munkabér/szakértői
díj
esetben
a
8.000
Ft/óra/személy helyett 10.000 Ft/óra/személy
megemelt korlátok 2017. január 1-je után
megkötött vállalakozói/megbízási szerződések,
illetve
felmerült
munkabér
esetében
alkalmazandóak.

A szakértői szolgáltatás költségei esetében a
12.000 Ft/óra helyett a 15.000Ft/óra és a
munkabér esetben a 8.000 Ft/óra helyett a
10.000 Ft/óra megemelt korlátok 2017.január 1.
után
megkötött
vállalakozói/megbízási
szerződések, illetve felmerült munkabér esetében
alkalmazandóak. Az informatikai szakértő,
informatikai
rendszermérnök
szakértői
szolgáltatás költségei esetében a 19.500
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Ft/óra korlátot a 2019. április 1. után
megkötött
vállalakozói/megbízási
szerződések, illetve felmerült munkabér
esetében alkalmazhatóak.

7. További információk

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a
támogatási
kérelmek
elbírálása
során
a
támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles
adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy
része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó
szervezetek által felhasználásra kerülnek.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a
támogatási
kérelmek
elbírálása
során
a
támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles
adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy
része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó
szervezetek által felhasználásra kerülnek.

A támogatást igénylő a támogatási kérelem
benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár
által (….)

A természetes személyeknek a személyes
adatok
kezelése
tekintetében
történő
védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április
27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és
tanácsi
rendelet
(általános
adatvédelmi
rendelet
GDPR)
előírásaiból
fakadó
kötelezettségek
A támogatási kérelem benyújtásának célja,
hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás
és támogató tartalmú támogatási döntés
esetén - a tervezett projekt megvalósítására
támogatási szerződést kössön/ Támogató
támogatói okiratot állítson ki. A támogatási
kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a
Támogató a támogatást igénylő projektadatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett
személyes adatait - a palyazat.gov.hu
honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban
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szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az
általános adatvédelmi rendelet előírásainak
megfelelően – a projekt adatlapon és annak
mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a
támogatást igénylő és esetleges konzorciumi
partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak
nevében és érdekében eljáró más személyek,
valamint a projekt végső kedvezményezettjei)
személyes adatainak a támogatást igénylő
általi
kezelése
és
a
fejlesztéspolitikai
intézményrendszer
számára
történő
rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal
és az érintettek megfelelő tájékoztatását
követően történik. Az adatkezelés jogalapját
jogszabályi
felhatalmazás,
az
érintettre
vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az
érintett
előzetes,
egyértelmű,
megfelelő
tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott
hozzájárulása
képezheti,
amelyben
félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá
vonatkozó személyes adatok meghatározott
célból és körben történő kezeléséhez. Az
érintettektől személyes adatai kezeléséhez
általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a
támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni
szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága
megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés
jogszerűségével kapcsolatban a döntéselőkészítési folyamat bármely szakaszában
kétség merül fel, úgy a Támogató számára a
releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
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A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási
szakaszában is meg kell felelnie a fenti
előírásoknak.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem
benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a
Kincstár által (….)
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1.számú melléklet

Az Irányító Hatóságok olyan rendszert állítanak
fel, amely számítógépes formában rögzíti és
tárolja az egyes résztvevőkre vonatkozó
adatokat, amint azt a a(z) 1303/2013/EU
rendelet+ 125. cikke (2) bekezdésének d) pontja
előírja.
A
tagállamok
által
bevezetett
adatfeldolgozási szabályoknak összhangban kell
lenniük a személyes adatok feldolgozása
vonatkozásában az egyének védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995.
október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.)
rendelkezéseivel és különösen annak 7. és 8.
cikkével. A *-gal jelölt mutatók vonatkozásában
megadott adatok a 95/46/EK irányelv 7. cikkének
megfelelően személyes adatoknak minősülnek.
Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségnek
teljesítéséhez ezeket az adatokat fel kell dolgozni
(a 95/46/EK irányelv 7. cikkének c) pontja). Az
„adatkezelő” meghatározását lásd a 95/46/EK
irányelv 2. cikkében. A **-gal jelölt mutatók

22

Az Irányító Hatóságok olyan rendszert állítanak
fel, amely számítógépes formában rögzíti és
tárolja az egyes résztvevőkre vonatkozó
adatokat, amint azt a a(z) 1303/2013/EU
rendelet+ 125. cikke (2) bekezdésének d) pontja
előírja.
A
tagállamok
által
bevezetett
adatfeldolgozási szabályoknak összhangban kell
lenniük 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
(általános
adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-ei
2016/679 európai parlament és tanács
rendelete rendelkezéseivel és különösen
annak 6., 7. és 8. cikkével. A *-gal jelölt
mutatók vonatkozásában megadott adatok a
2016/679 rendelet 6. cikkének megfelelően
személyes
adatoknak
minősülnek.
Az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségnek
teljesítéséhez ezeket az adatokat fel kell
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2.1.számú melléklet
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vonatkozásában megadott adatok a 95/46/EK
irányelv 8. cikkének megfelelően az adatok
valamely különleges kategóriájába tartoznak.
Megfelelő
garanciák
nyújtása
mellett
a
tagállamok, alapvető közérdekből, nemzeti
jogszabályaikban vagy a felügyelő hatóság
határozatában
további
mentességeket
állapíthatnak meg a 95/46/EK irányelv 8. cikkének
(2) bekezdésében foglaltakon kívül (a 95/46/EK
irányelv 8. cikkének (4) bekezdése).

dolgozni (a 2016/679 rendelet 6. cikkének c)
pontja). Az „adatkezelő” meghatározását lásd
a 2016/679 rendelet 4. cikkében. A **-gal jelölt
mutatók vonatkozásában megadott adatok a
2016/679 rendelet 9. cikkének megfelelően az
adatok valamely különleges kategóriájába
tartoznak. Megfelelő garanciák nyújtása
mellett a tagállamok, alapvető közérdekből,
nemzeti jogszabályaikban vagy a felügyelő
hatóság
határozatában
további
mentességeket állapíthatnak meg a 2016/679
rendelet 9. cikkének (2) bekezdésében
foglaltakon kívül (a 2016/679 rendelet 9.
cikkének (4) bekezdése).
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A Mutatókat tartalmazó Jó Állam Jelentések a
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
http://akfi.joallammutatok.uni-nke.hu/jo-allamjelentesek oldalán érhetőek el.

A Mutatókat tartalmazó Jó Állam Jelentések a
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
https://joallammutatok.uni-nke.hu/ oldalán a
’Jó Állam Jelentés’ menüpont alatt érhetőek el.

