Módosult a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint
a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú)
felhívás módosult az alábbiak szerint. A módosítás érintett részei: a Felhívás 1.2.,
1.3., 3.4.1.2., 3.5.2., 4.3.1., 4.3.2., 5.4., 5.6., 7. pontjai.
Módosuló pont
megnevezése

1.2. A
rendelkezésre
álló forrás

1.3. A támogatás
háttere

Korábbi szöveg

Új szöveg

A
felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra
rendelkezésre
álló
tervezett keretösszeg
1,59 milliárd Ft. Jelen
felhívás
forrását
a
Kohéziós
Alap
és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban
biztosítja.
A
támogatott
támogatási kérelmek
várható száma: 150
db.
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium

A
felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 3,19 milliárd Ft. Jelen
felhívás forrását a Kohéziós Alap és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban
biztosítja.
A
támogatott támogatási kérelmek várható
száma: 180 db.

3.4.1.2.
Esélyegyenlőség
és
környezetvédelmi
szempontok
érvényesítésével
kapcsolatos
elvárások

3.5.2. A projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló időtartam
4.3.1. A
támogatási
kérelem

A támogatást igénylő
projekttel kapcsolatos
pénzügyi elszámolása
(záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának végső
határideje
2020.
december 31.
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A
környezeti-természetvédelmi,
esélyegyenlőségi, valamint a nők és
férfiak egyenlőségét célzó jogszabályi
megfelelőségről, az energiahatékonyság
javítása, a természeti és a települési
környezetben, vizek állapotában okozott
károk
megelőzése
vagy
enyhítése
érdekében a projektben megvalósított
intézkedésekről
a
záró
beszámoló
keretében kötelező jelentést benyújtani.
A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési igénylés) benyújtásának végső
határideje 2021. december 31.

Jelen felhívás keretében a támogatási
kérelmek benyújtására 2018. április 1.
napjától 2019. augusztus 1-jéig van

benyújtásának
határideje

4.3.1. A
támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje

4.3.2. A
támogatási
kérelem
benyújtásának
módja
5.4. Előleg
igénylése

lehetőség.
2018. augusztus 1.: A
negyedik
értékelési
határnapig
helyi
önkormányzatok, helyi
önkormányzati
társulások,
illetve
konzorciumok
nyújthatják
be
támogatási
kérelmüket.
2018. szeptember 1.:
Az ötödik értékelési
határnapig
helyi
önkormányzatok, helyi
önkormányzati
társulások,
illetve
konzorciumok
nyújthatják
be
támogatási
kérelmüket.
2018. október 1.: A
hatodik
értékelési
határnapig
helyi
önkormányzatok, helyi
önkormányzati
társulások,
illetve
konzorciumok
nyújthatják
be
támogatási
kérelmüket.
2020. április 1..: A
hetedik
értékelési
határnapig
helyi
önkormányzatok, helyi
önkormányzati
társulások,
illetve
konzorciumok
nyújthatják
be
támogatási
kérelmüket.
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium

2019.
augusztus
1.:
A
negyedik
értékelési határnapig az alábbi helyi
önkormányzatok,
illetve
azok
konzorciumai nyújthatják be támogatási
kérelmüket: Budapest kerületei, valamint
a megyei jogú városok.

A támogatási előleggel
kapcsolatos
feltételeknek
megfelelő támogatott
projektek esetében az

A támogatási előleggel kapcsolatos
feltételeknek
megfelelő
támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre
igénybe
vehető
támogatási előleg maximális mértéke a
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5.4. Előleg
igénylése

5.4. Előleg
igénylése

utófinanszírozású
tevékenységekre
igénybe
vehető
támogatási
előleg
maximális mértéke a
megítélt támogatás
a) 50 %-a, de civil
szervezet
kedvezményezett
esetén
legfeljebb
egymilliárd forint,
b) 100 %-a helyi
önkormányzat
kedvezményezett
esetén,
ha
a
kedvezményezett
ba) 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
bb)
megítélt
támogatásának
összege nem éri el az
ötszázmillió forintot.
Felhívjuk a figyelmet,
hogy jelen konstrukció
keretében támogatási
előleg
kifizetése
kizárólag a Magyar
Államkincstárnál
vezetett európai uniós
forrásból
nyújtott
költségvetési
támogatások
kezelésére
szolgáló
fizetési számla terhére
történhet.

Felhívjuk a figyelmet,
hogy a támogatási
előleg - vagy több

megítélt
támogatás
összegének
legfeljebb
a)
25%-a,
de
civil
szervezet
kedvezményezett
esetén
legfeljebb
ötszázmillió forint,
b)
100 %-a
helyi önkormányzat,
önkormányzati
társulás
vagy
közalapítvány kedvezményezett esetén,
amennyiben
ba) 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
bb) megítélt támogatásának összege
nem éri el az ötvenmillió forintot.

Felhívjuk a
figyelmet, hogy
jelen
konstrukció keretében támogatási előleg
kifizetése
helyi
önkormányzat,
önkormányzati
társulás,
vagy
az
Országgyűlés által, a Kormány által és a
megyei önkormányzat által alapított
közalapítvány kedvezményezett esetén
kizárólag a Magyar Államkincstárnál
vezetett európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére
szolgáló fizetési számla javára történhet.
Egyéb civil szervezet kedvezményezett,
mint konzorciumi partner részére történő
támogatási előleg kifizetéséhez ezen
kedvezményezetti körnek nem szükséges
külön
kincstári
fizetési
számlával
rendelkezni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai
uniós forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére kincstári fizetési

részletben
történő
előlegfolyósítás esetén
annak első részlete kifizetésétől számított
tizenkét hónapon belül
időközi
kifizetés
igénylést
szükséges
benyújtani és állami
támogatás esetén az
előleg
folyósításától
számított 3 éven belül
az
előleggel
elszámolni.

5.4. Előleg
igénylése

5.6. Az
elszámolhatóság
további feltételei

5.6. Az
elszámolhatóság
további feltételei

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
igénylésének
lehetőségét.
A felhívás keretében
támogatott projektek
költségei
elszámolhatóságának
kezdete: 2014.01.01,
vége: 2020.12.31.

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.
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 30%-ának megfelelő mértékű
szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

A
felhívás
keretében
támogatott
projektek költségei elszámolhatóságának
kezdete: 2014. január 1-je, vége: 2021.
december 31-e.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
szerint mérföldkő elérését megelőzően
utófinanszírozású
időközi
kifizetési
igénylés esetén kifizetési igénylés csak
abban az esetben nyújtható be, ha az
abban
igényelt
támogatás
összege
meghaladja a megítélt támogatás 10%át, de legalább a kétszázezer forintot.

7. TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK

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/a 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
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 Felhíváshoz
kapcsolódó
jogszabályok

1318/2015 (V. 21.)
Korm. határozat
a
Környezeti
és
Energiahatékonysági
Operatív
Program
2015. évre szóló éves
fejlesztési keretének
megállapításáról
29/2008. (III. 20.)
OGY
határozat
a
Nemzeti
Éghajlatváltozási
Stratégiáról

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. A
kedvezményezettnek
a
projekt
megvalósítási szakaszában is meg kell
felelnie a fenti előírásoknak.
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat a
Környezeti
és
Energiahatékonysági
Operatív
Program
éves
fejlesztési
keretének megállapításáról

23/2018. (X. 31.) OGY határozat a 2018–
2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050ig tartó időszakra kitekintést nyújtó
második
Nemzeti
Éghajlatváltozási
Stratégiáról

