Módosult a „Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek
számára természetbeni juttatás biztosítása” című (RSZTOP-1.1.1-16/RSZTOP-2.1.116/RSZTOP-4.1.1-16 kódszámú) felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Szegény gyermekes családok és rendkívül alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni
juttatás biztosítása” című (RSZTOP-1.1.1-16/RSZTOP-2.1.1-16/RSZTOP-4.1.1-16 kódszámú) felhívás az
alábbiak szerint:
Bevezető
Eredeti szövegrész
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja,
hogy:
 a benyújtott támogatási kérelmet a
jogszabály által meghatározott határidőn
1
belül elbírálja.
 a
felhívás
feltételeinek
megfelelő
projekteket összességében legfeljebb 31
494 750 000 forint vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló
forrás erejéig. Az előleggel kapcsolatos
feltételeknek
megfelelő
támogatott
projekteknek 29 940 000 000 forint
megfelelő összegű előleget biztosít.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét,
hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem
adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az
Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a
változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy
kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu
honlapon megjelenő közleményeket!

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Eredeti szövegrész
A 1718/2016. (XII. 5.) Korm. határozat szerint az
RSZTOP ÉFK módosítása alapján jelen Felhívás az
alábbi beavatkozási területeket kezeli:
1. RSZTOP-1.1.1. Élelmiszersegély biztosítása
szegény gyermekes családok számára
2. RSZTOP-2.1.1. Alapvető fogyasztási cikkek
biztosítása szegény gyermekes családok számára
3. RSZTOP-4.1.1. Élelmiszersegély biztosítása
szociálisan
rászoruló
megváltozott
munkaképességű, valamint rendkívül alacsony
jövedelmű időskorú személyek számára

Módosított szövegrész
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja,
hogy:
 a benyújtott támogatási kérelmet a
jogszabály által meghatározott határidőn
2
belül elbírálja.
 a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket
összességében legfeljebb 31 664 031 319
forint vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek
megfelelő
támogatott
projekteknek
30 109 281 319 forint megfelelő összegű
előleget biztosít.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét,
hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem
adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az
Irányító Hatóság, illetve az Innovációs és
Technológiai Minisztérium a változtatás jogát
fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a
www.szechenyi2020.hu
honlapon
megjelenő
közleményeket!

Módosított szövegrész
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat szerint az
RSZTOP ÉFK módosítása alapján jelen Felhívás az
alábbi beavatkozási területeket kezeli:
1. RSZTOP-1.1.1. Élelmiszersegély biztosítása
szegény gyermekes családok számára
2. RSZTOP-2.1.1. Alapvető fogyasztási cikkek
biztosítása szegény gyermekes családok számára
3. RSZTOP-4.1.1. Élelmiszersegély biztosítása
szociálisan rászoruló megváltozott munkaképességű,
valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú
személyek számára

1.2. A rendelkezésre álló forrás
1
2

A projektértékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
A projektértékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
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Eredeti szövegrész
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 31 494 750
000 Ft, az alábbi megbontás szerint:
1. RSZTOP-1.1.1. 1. szakasz 1 107 750 000 Ft
RSZTOP-1.1.1. 2. szakasz: 18 270 000 000 Ft
2. RSZTOP-2.1.1. 2 121 000 000 Ft
3. RSZTOP-4.1.1. 9 996 000 000 Ft
1.3. A támogatás háttere
Eredeti szövegrész
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
jóváhagyta a Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP) éves
fejlesztési keretét, elfogadja a projektek kiemelt
projektként történő nevesítését.
2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
Eredeti szövegrész
Ha további információkra van szüksége, forduljon
bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a
06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől
csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14
óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással
kapcsolatos közleményeket a szechenyi2020.hu
oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat
elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

Módosított szövegrész
A
felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 31 664 031
319 Ft, az alábbi megbontás szerint:
1.RSZTOP-1.1.1. 1. szakasz 1 107 750 000 Ft
RSZTOP-1.1.1. 2. szakasz: 18 270 000 000 Ft
2.RSZTOP-2.1.1. 2 290 281 319 Ft
3.RSZTOP-4.1.1. 9 996 000 000 Ft
Módosított szövegrész
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat (a
továbbiakban: 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat)
jóváhagyta a Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Program (a továbbiakban: RSZTOP) éves
fejlesztési keretét, elfogadja a projektek kiemelt
projektként történő nevesítését.
Módosított szövegrész
Ha további információkra van szüksége, forduljon
bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a
06/1 896-0000, normál díjazású telefonszámon,
ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken
8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse
figyelemmel a
Felhívással
kapcsolatos közleményeket a szechenyi2020.hu
oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat
elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3.1.
Támogatható tevékenységek bemutatása/ II Projekt szakmai megvalósítása
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
II. Projekt szakmai megvalósítása
II. Projekt szakmai megvalósítása






alapvető fogyasztási cikkek beszerzése, a
kapcsolódó
közbeszerzési
eljárások
lebonyolítása
beszerzésre került alapvető fogyasztási
cikkek raktározása,
szállítási,
logisztikai
feladatok
megszervezése és lebonyolítása,
alapvető
fogyasztási
cikkek
kiosztás
helyszínére történő elszállítása és szükség
esetén kiosztása,
kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek

3.2.2 Célcsoport RSZTOP-2.1.1
Eredeti szövegrész
 Intézményi étkeztetésben nem részesülő,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre








alapvető fogyasztási cikkek beszerzése, a
kapcsolódó
közbeszerzési
eljárások
lebonyolítása
beszerzésre került alapvető fogyasztási
cikkek raktározása,
szállítási, logisztikai feladatok megszervezése
és lebonyolítása,
alapvető
fogyasztási
cikkek
kiosztás
helyszínére történő elszállítása és szükség
esetén kiosztása,
kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek
alapvető anyagi javak beszerzése, a
kapcsolódó
közbeszerzési
eljárások
lebonyolítása (például tisztálkodási szerek,
iskolai felszerelések)

Módosított szövegrész
 Intézményi étkeztetésben nem részesülő,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
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jogosult gyermeket nevelő családok,
olyan háztartásban élő várandós anya,
amelyben aktív korúak ellátására jogosult
személy él (a magzat 3 hónapos korától).

3.2.5 Alapvető fogyasztási cikkek - RSZTOP-2.1.1
Eredeti szövegrész
Alapvető fogyasztási cikkek formájában kizárólag a
gyermekes családok számára nyújtható támogatás.
A fogyasztási cikkeknek igazodniuk kell
 a gyermekek életkori igényeihez, de a
termékek köre kiterjedhet az egész
család számára felhasználható cikkekre
is,
 0-1 éves gyermekek esetében az
alapvető létfenntartási és életkezdési
igényeikhez (pl. babacsomag),
 az 1 évesnél idősebb gyermekeknél
szocializációhoz,
iskoláztatásához,
öltöztetéséhez, tisztálkodásához, illetve
a téli életvitelhez szükséges igényekhez,
 várandós anyáknak a várandósság
idején szükséges öltözet nyújtható.
A szegénységben élő gyermekek esetében a
hiányzó fogyasztási cikkek nyújthatók, mint például
(a KSH 2009.évi felvétele alapján): babacsomag,
ruházati termékek, a gyermek életkorának megfelelő
könyvek és készségfejlesztő játékok, tisztálkodó és
mosószerek.




jogosult gyermeket nevelő családok,
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult 1-8. évfolyamos gyermekek
olyan háztartásban élő várandós anya,
amelyben aktív korúak ellátására jogosult
személy él (a magzat 3 hónapos korától).

Módosított szövegrész
1. Alapvető fogyasztási cikkek formájában kizárólag
a gyermekes családok számára nyújtható támogatás.
A fogyasztási cikkeknek igazodniuk kell
a gyermekek életkori igényeihez, de a
termékek köre kiterjedhet az egész család
számára felhasználható cikkekre is,
0-1 éves gyermekek esetében az alapvető
létfenntartási és életkezdési igényeikhez (pl.
babacsomag),
az 1 évesnél idősebb gyermekeknél
szocializációhoz,
iskoláztatásához,
öltöztetéséhez, tisztálkodásához, illetve a téli
életvitelhez szükséges igényekhez,
várandós anyáknak a várandósság idején
szükséges öltözet nyújtható.
2. Alapvető anyagi támogatás biztosítása kizárólag
az 1-8. évfolyamos gyermekek számára. A javaknak
igazodniuk kell:
 a gyermekek életkori igényeihez
 iskoláztatásához
A szegénységben élő gyermekek esetében a hiányzó
fogyasztási cikkek nyújthatók, mint például (a KSH
2009.évi felvétele alapján): babacsomag, ruházati
termékek, a gyermek életkorának megfelelő könyvek
és
készségfejlesztő
játékok,
tisztálkodó
és
mosószerek.

3.2.8 Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások
Eredeti szövegrész
A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a
projekt megvalósításának időpontjában hatályos
közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó
végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) vonatkozó részeiben
foglaltak szerint köteles eljárni.

Módosított szövegrész
A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a
projekt megvalósításának időpontjában hatályos
közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó
végrehajtási rendeletei, továbbá a 2014–2020
programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
(továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet)
vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles eljárni.

3.2.10 Mérföldkövek/ RSZTOP-2.1.1.
Eredeti szövegrész
1. mérföldkő: legalább 20 000 rászoruló személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni támogatás juttatása és az
összes elszámolható költség legalább 15%-áról
kifizetési igénylés benyújtása 2017. december

Módosított szövegrész
1. mérföldkő: legalább 20 000 rászoruló személy
számára rendszeres időközönként természetbeni
támogatás juttatása és az összes elszámolható
költség legalább 15%-áról kifizetési igénylés
benyújtása 2018.június 30.-ig.

|

3

31-ig.
2. mérföldkő: 2018. január 1-je és 2018.
december 31-e között legalább 20 000
rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni
támogatás
juttatása és az összes elszámolható költség
legalább
30%-áról
kifizetési
igénylés
benyújtása 2018. december 31-ig.
3. mérföldkő: 2019. január 1-je és 2019.
december 31-e között legalább 20 000
rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni
támogatás
juttatása és az összes elszámolható költség
legalább
45%-áról
kifizetési
igénylés
benyújtása 2019. december 31-ig.
4. mérföldkő: 2020. január 1-je és 2020.
december 31-e között legalább 20 000
rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni
támogatás
juttatása és az összes elszámolható költség
legalább
60%-áról
kifizetési
igénylés
benyújtása 2020. december 31-ig.
5. mérföldkő: 2021. január 1-je és 2021.
december 31-e között legalább 20 000
rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni
támogatás
juttatása és az összes elszámolható költség
legalább
75%-áról
kifizetési
igénylés
benyújtása 2021. december 31-ig.
6. mérföldkő: 2022. január 1-je és 2022.
december 31-e között legalább 20 000
rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni
támogatás
juttatása és az összes elszámolható költség
legalább
90%-áról
kifizetési
igénylés
benyújtása 2022. december 31-ig .
7. mérföldkő: 2023. január 1-je és 2023.
december 31-e között legalább 20 000
rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni
támogatás
juttatása 2023. december 31-ig.

3.5.1
Indikátorok
Eredeti szövegrész

RSZTOP 2.1.1

2. mérföldkő: 2018. július 1-je és 2019. június 30-a
között legalább 20 000 rászoruló személy
számára rendszeres időközönként természetbeni
támogatás juttatása és az összes elszámolható
költség legalább 30%-áról kifizetési igénylés
benyújtása 2019. június 30-ig.
3. mérföldkő: 2019.július 1-je és 2019. december
31-e között legalább 20 000 rászoruló 1-8
évfolyamos tanuló számára anyagi támogatás
biztosítása
(tisztálkodási
szerek,
iskolai
felszerelések) és kifizetési igénylés benyújtása
2019.december 31-ig.
4. mérföldkő: 2019. július 1-je és 2020. június 30-a
között legalább 20 000 rászoruló személy
számára rendszeres időközönként természetbeni
támogatás juttatása és az összes elszámolható
költség legalább 45%-áról kifizetési igénylés
benyújtása 2020. .június 30-ig.
5. mérföldkő: 2020. július 1-je és 2021. június 30-ae között legalább 20 000 rászoruló személy
számára rendszeres időközönként természetbeni
támogatás juttatása és az összes elszámolható
költség legalább 60%-áról kifizetési igénylés
benyújtása 2021. .június 30-ig.
6. mérföldkő: 2021. július 1-je és 2022. június 30-a
között legalább 20 000 rászoruló személy
számára rendszeres időközönként természetbeni
támogatás juttatása és az összes elszámolható
költség legalább 75%-áról kifizetési igénylés
benyújtása 2022. június 30-ig.
7. mérföldkő: 2022. július 1-je és 2023. június 30-a
között legalább 20 000 rászoruló személy
számára rendszeres időközönként természetbeni
támogatás juttatása és az összes elszámolható
költség legalább 90%-áról kifizetési igénylés
benyújtása 2023. .június 30-ig.
8. mérföldkő: 2023. július 1-je és 2023. december
31-e között legalább 20 000 rászoruló személy
számára rendszeres időközönként természetbeni
támogatás juttatása 2023. december 31-ig.

Módosított szövegrész
RSZTOP 2.1.1
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Alapvető fogyasztási cikkek
biztosítása
intézményi
étkeztetésben nem részesülő,
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre
jogosult
gyermeket nevelő családok és
olyan
háztartásban
élő
várandós
anyák
számára,
amely
háztartásban
aktív
korúak
ellátására
jogosult
személy él (a magzat 3
hónapos korától).

fő/év

20 000

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88.
§-a alapján a kedvezményezett kizárólag a
támogatás arányos csökkentése mellett jogosult
csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási
szerződésben/támogatói
okiratban/finanszírozási
megállapodásban.

Alapvető fogyasztási
cikkek
biztosítása
intézményi
étkeztetésben
nem
részesülő, rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult
gyermeket
nevelő
fő/é
20
családok és olyan
v
000
háztartásban
élő
várandós
anyák
számára,
amely
háztartásban
aktív
korúak
ellátására
jogosult személy él (a
magzat 3 hónapos
korától).
Alapvető
anyagi
támogatás biztosítása
a leginkább rászoruló
személyek személyes
2019.
20
használatára (például fő
december
000
tisztálkodási
szerek,
31.
iskolai felszerelések)
1-8 évfolyamos tanulók
számára
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag
a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult
csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási
szerződésben/támogatói
okiratban/finanszírozási
megállapodásban.

3.5.3 Egyéni szintű adatgyűjtés FEAD forrásból megvalósuló felhívások esetén
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
1.
A
kiosztott
élelmiszersegélyekkel 1.
A kiosztott élelmiszersegélyekkel kapcsolatos
kapcsolatos teljesítménymutatók
teljesítménymutatók
•
Gyümölcs és zöldség
•
Gyümölcs és zöldség
•
Hús, tojás, hal és tengeri élelmiszer
•
Hús, tojás, hal és tengeri élelmiszer
•
Liszt, kenyér, burgonya, rizs és egyéb •
Liszt, kenyér, burgonya, rizs és egyéb
keményítőtartalmú termékek
keményítőtartalmú termékek
•
Cukor
•
Cukor
•
Tejtermékek
•
Tejtermékek
•
Zsírok és olajok
•
Zsírok és olajok
•
Készételek és egyéb (a fenti kategóriákon •
Készételek és egyéb (a fenti kategóriákon
kívüli) élelmiszerek
kívüli) élelmiszerek
A
kiosztott
élelmiszersegélyek
mennyisége
összesen Ebből:
2.
A gyermekeknek kiosztott javak fő kategóriái
a) Azon élelmiszerek részaránya, amelyek esetében •
a) Babakelengye
az operatív programból csak a szállítás, a szétosztás •
b) Iskolatáskák
és a tárolás költségeit fedezték ( %-ban)
•
c)
Irodaszerek,
munkafüzetek,
tollak,
b) A leginkább rászoruló személyeket támogató festéshez szükséges kellékek vagy egyéb iskolai
európai segítségnyújtási alap (FEAD) által felszerelések (nem ruházati cikkek)
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társfinanszírozott élelmiszertermékek részaránya a
partnerszervezetek által kiosztott élelmiszerek teljes
mennyiségéből (%-ban)
•
A teljesen vagy részben az operatív
programból
finanszírozott
étkezések
száma
összesen
•
A teljesen vagy részben az operatív
programból
finanszírozott
élelmiszercsomagok
száma összesen
2.
A
kiosztott
élelmiszersegélyekkel
kapcsolatos eredménymutatók
Élelmiszersegélyben részesülő rászoruló személyek
száma összesen
A
kiosztott
alapvető
anyagi
támogatással
kapcsolatos teljesítménymutatók
A
kiosztott
alapvető
anyagi
támogatással
kapcsolatos eredménymutatók
A
megfelelő
adatszolgáltatás
érdekében
a
felhasznált pénzügyi keretre vonatkozó jelentéseket
az alábbi területek szerinti bontásban kell teljesíteni:
 Élelmiszersegély
biztosítása
szegény
gyermekes családok számára
 Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása
szegény gyermekes családok számára
 Élelmiszersegély biztosítása szociálisan
megváltozott munkaképességű, valamint
rendkívül alacsony jövedelmű időskorú
személyek számára

4.1 Támogatást igénylők köre
Eredeti szövegrész
A felhívás a 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozatban
megjelölt Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
adhat be támogatási kérelmet.

•
d) Sportfelszerelések (sportcipők, sporttrikó,
fürdőruha stb.)
e) Ruházati cikkek (télikabát, cipő, iskolai
egyenruha stb.)
•
f) Egyéb kategóriák
A kiosztott élelmiszersegélyek mennyisége összesen
Ebből:
a) Azon élelmiszerek részaránya, amelyek esetében
az operatív programból csak a szállítás, a szétosztás
és a tárolás költségeit fedezték ( %-ban)
b) A leginkább rászoruló személyeket támogató
európai
segítségnyújtási
alap
(FEAD)
által
társfinanszírozott élelmiszertermékek részaránya a
partnerszervezetek által kiosztott élelmiszerek teljes
mennyiségéből (%-ban)
•
A teljesen vagy részben az operatív
programból
finanszírozott
étkezések
száma
összesen
•
A teljesen vagy részben az operatív
programból
finanszírozott
élelmiszercsomagok
száma összesen
3.
A kiosztott élelmiszersegélyekkel kapcsolatos
eredménymutatók
Élelmiszersegélyben részesülő rászoruló személyek
száma összesen
A kiosztott alapvető anyagi támogatással kapcsolatos
teljesítménymutatók
A kiosztott alapvető anyagi támogatással kapcsolatos
eredménymutatók
A megfelelő adatszolgáltatás érdekében a felhasznált
pénzügyi keretre vonatkozó jelentéseket az alábbi
területek szerinti bontásban kell teljesíteni:

Élelmiszersegély biztosítása szegény
gyermekes családok számára

Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása
szegény gyermekes családok számára

Élelmiszersegély biztosítása szociálisan
megváltozott munkaképességű, valamint
rendkívül alacsony jövedelmű időskorú
személyek számára

Alapvető anyagi támogatás biztosítása
szegény gyermekek számára

Módosított szövegrész
A felhívás a 1347/2016. (VII. 6.). Korm. határozatban
megjelölt
Szociális
és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság adhat be támogatási kérelmet.
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1321/2019. (V. 30.) Korm. határozat
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értelmében az RSZTOP-2.1.1 megvalósításában
8
konzorciumi partnerként a Klebelsberg Központ
kerül bevonásra.
8
konzorcium: több kedvezményezett támogatásával
megvalósuló projektek esetében a részes felek
(tagok) polgári jogi szerződésben szabályozott
munkamegosztásán alapuló együttműködése a
projekt közös megvalósítása, valamint ennek
érdekében közös gazdasági érdekeik előmozdítása
és erre irányuló tevékenységük összehangolása
céljából.
5.3 A támogatás mértéke, összege
Eredeti szövegrész
a)Jelen Felhívás keretében igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege:
1. RSZTOP-1.1.1. 1. szakasz: 1,000 milliárd Ft
RSZTOP-1.1.1. 2. szakasz: 17,400 milliárd Ft
2. RSZTOP-2.1.1.: 2,020 milliárd Ft
3. RSZTOP-4.1.1.: 9,520 milliárd Ft
5.4 Előleg igénylése
Eredeti szövegrész
Jelen felhívás keretében támogatott projektek
esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt
támogatás 100 %-a.
A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116.§ (3)
bekezdése alapján a Kormány európai uniós
források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági
feladatok
ellátására
kijelölt
tagja
kezdeményezésére az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével az európai uniós források
felhasználásáért felelős miniszter megemelheti, ha a
kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás
ütemezését alátámasztó likviditási tervet készít és a
magasabb
támogatási
előleg
mértékének
szükségességét megalapozottan indokolja.
Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos
támogatási szerződéssel,
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra
kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az
előlegigénylési
kérelem
benyújtásakor
igazolja az előleggel megegyező összegű
biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és
formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be
záró kifizetési igénylést.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés
benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg

Módosított szövegrész
a)
Jelen Felhívás keretében igényelhető vissza
nem térítendő támogatás összege:
1.RSZTOP-1.1.1. 1. szakasz: 1 107 750 000 Ft
RSZTOP-1.1.1. 2. szakasz: 18 270 000 000 Ft
2.RSZTOP-2.1.1. : 2 290 281 319 Ft
3.RSZTOP-4.1.1. : 9 996 000 000 Ft
Módosított szövegrész
2018. szeptember 8-át követően keletkezett
támogatási jogviszonyok esetén:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek
esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke
a megítélt támogatás összegének legfeljebb
a) 25%-a, de, civil szervezet, egyházi jogi személy,
nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett
esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
b) 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 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
- megítélt támogatásának összege nem éri el az
ötvenmillió forintot.
2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási
jogviszonyok esetén:
A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 116. §-ának az adott időállapot
szerint releváns rendelkezése határozza meg.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési
szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás,
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kizárólag
utófinanszírozású
tevékenység
vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást
követően igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési
igénylésben el kell számolni.

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 tervet
jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu
oldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a
272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a
tartalmazza.
Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos
támogatási szerződéssel,
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra
kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az
előlegigénylési
kérelem
benyújtásakor
igazolja az előleggel megegyező összegű
biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és
formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be
záró kifizetési igénylést.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés
benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási előleg
kizárólag
utófinanszírozású
tevékenység
vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást
követően igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési
igénylésben el kell számolni.
Időközi kifizetés benyújtása:
2018. szeptember 8-át követően keletkezett
támogatási jogviszonyok esetén:
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
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előleg folyósításától számított három éven belül el
kell számolnia az előleggel.
2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett
támogatási jogviszonyok esetén az időközi
kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint
releváns rendelkezése határozza meg.
Szállítói előleg:
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó
beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása
esetén a támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződésben köteles
biztosítani a szállító részére a szerződés tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított - elszámolható összege 30%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást igénylő közszféra szervezet a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján
fordított áfa-előleg igénybe vételére is jogosult.
A szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szállítói
szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható
összege
50%-ának
teljesítését
követően
haladéktalanul el kell számolni.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a
Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi
kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben
történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete –
kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha
a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény –
így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a
támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását
bizonyítja.
2018. szeptember 8-át követően megindítandó
közbeszerzési
eljárásokra
és
beszerzésre
irányuló eljárások esetében:
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
közszféra szervezet kedvezményezett
a) a 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
igénybevételének lehetőségét.
2018. szeptember 8-ig megindított közbeszerzési
eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások
esetében:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában írt
kötelező mértéket az adott időállapot szerint releváns

|

9

rendelkezés tartalma határozza meg.
5.5 Az elszámolható költségek köre
Eredeti szövegrész
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos
általános
előírásokat,
továbbá
az
egyes
költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható
költségekről - 2014-2020 programozási időszak c.
útmutató tartalmazza.
A Leginkább rászoruló személyeket támogató
európai segítségnyújtási alapról szóló 223/2014/EU
Európai Parlament és Tanács Rendelete szerint a
felhívás keretében az alábbi költségek számolhatók
el:
a) az élelmiszerek beszerzésével, illetve az alapvető
3
anyagi támogatással kapcsolatos költségek;

Módosított szövegrész
A projekt elszámolható költségei között azon
költségek
tervezhetők,
amelyek
a
projekt
támogatható
tevékenységeihez
kapcsolódnak,
szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható
költségek között és megfelelnek az általános
elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt nem elszámolható költségeinek a
támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem
elszámolható költségek vagy a nem támogatható
tevékenységek költségei minősülnek. A nem
elszámolható
költségek
részei
a
projekt
összköltségének, azonban nem részei a projekt
elszámolható költségének.

b) amennyiben közszervezet vásárolja meg az
élelmiszert vagy az alapvető anyagi támogatást, és a
partnerszervezetek számára továbbítja azokat, az
élelmiszernek vagy alapvető anyagi támogatásnak a
partnerszervezetek raktárába történő szállításának
költségei, valamint a tárolás költségei az a) pontban
említett
költségek
1
%-ának
megfelelő
átalányösszegként megadva,

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos
általános
előírásokat,
továbbá
az
egyes
költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható
költségekről - 2014-2020 programozási időszak c.
útmutató tartalmazza.
A támogatási kérelem
részeként benyújtott
költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes
költségét.

c) az a) pontban jelzett tevékenység kapcsán a
partnerszervezeteknél
felmerült
adminisztratív,
szállítási és tárolási költségek, az a) pontban említett
költségek 5 %-ának megfelelő átalányösszegként
megadva,
d)
az
élelmiszer-adományok
begyűjtésének,
szállításának, tárolásának és szétosztásának,
továbbá az ezekkel közvetlenül kapcsolatos
figyelemfelkeltő
tevékenységeknek
a
partnerszervezeteknél felmerült és általuk kifizetett
költségei,
Jelen felhívás
tervezhetők:

keretében

RSZTOP 2.1.1.
Szakmai megvalósításhoz

az

alábbi

költségek

kapcsolódó

A Leginkább rászoruló személyeket támogató
európai segítségnyújtási alapról szóló 223/2014/EU
Európai Parlament és Tanács Rendelete szerint a
felhívás keretében az alábbi költségek számolhatók
el:
a) az élelmiszerek beszerzésével, illetve az alapvető
4
anyagi támogatással kapcsolatos költségek;
b) amennyiben közszervezet vásárolja meg az
élelmiszert vagy az alapvető anyagi támogatást, és a
partnerszervezetek számára továbbítja azokat, az
élelmiszernek vagy alapvető anyagi támogatásnak a
partnerszervezetek raktárába történő szállításának
költségei, valamint a tárolás költségei az a) pontban
említett
költségek
1
%-ának
megfelelő
átalányösszegként megadva,

egyéb

3

A 223/2014/EU rendelet 2. cikk alapján: „alapvető anyagi támogatás”: korlátozott értékű alapvető fogyasztási
javak a leginkább rászoruló személyek személyes használatára, például ruhák, lábbelik, tisztálkodási szerek, iskolai
felszerelések és hálózsákok;
4

A 223/2014/EU rendelet 2. cikk alapján: „alapvető anyagi támogatás”: korlátozott értékű alapvető fogyasztási
javak a leginkább rászoruló személyek személyes használatára, például ruhák, lábbelik, tisztálkodási szerek, iskolai
felszerelések és hálózsákok;
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költségek
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szállítási, tárolási, raktározási költségek
o Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szállítási,
tárolási,
raktározási költségek
Célcsoport támogatásának költségei
 Célcsoport részére nyújtott élelmiszerek
beszerzésével és/vagy az alapvető
anyagi
támogatással
kapcsolatos
költségek
o Célcsoport részére nyújtott, az
alapvető
fogyasztási
cikkek
beszerzésével
kapcsolatos
költségek

c) az a) pontban jelzett tevékenység kapcsán a
partnerszervezeteknél
felmerült
adminisztratív,
szállítási és tárolási költségek, az a) pontban említett
költségek 5 %-ának megfelelő átalányösszegként
megadva,

A 223/2014/EU Rendelet 26. cikkében foglaltak
szerint a jelen felhívás 5.5. b) és c) pontjában
jelzett
költségek
átalányösszegként,
a
rendeletben
meghatározott
százalékos
korlátoknak megfelelően számolhatóak el, így a
b) és c) pontban foglaltak esetében az
egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása
kötelező. Az 5.5 a) és d) pontban jelzett költségek
elszámolása a ténylegesen felmerült költségek
alapján történik.
Átalány
alapú
elszámolás
esetén
a
Kedvezményezett nem köteles elszámolásához /
támogatás igényléséhez benyújtani a költség
felmerülését alátámasztó dokumentumokat, illetve a
NAV felé bejelentett iratmegőrzési helyén sem
köteles
a
kapcsolódó
dokumentumokat
elkülönítetten tárolni, kezelni.
A hazai számviteli szabályoknak megfelelően
azonban meg kell őriznie a bizonylatokat, viszont a
támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni
ellenőrzés során sem vizsgálhatják ezeket.

RSZTOP 2.1.1.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szállítási, tárolási, raktározási költségek
o Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szállítási,
tárolási,
raktározási költségek
Célcsoport támogatásának költségei
 Célcsoport részére nyújtott élelmiszerek
beszerzésével és/vagy az alapvető
anyagi
támogatással
kapcsolatos
költségek
o Célcsoport részére nyújtott, az
alapvető
fogyasztási
cikkek
beszerzésével kapcsolatos költségek
o Célcsoport részére nyújtott, az
alapvető
anyagi
támogatással
kapcsolatos költségek
(…)

d)
az
élelmiszer-adományok
begyűjtésének,
szállításának, tárolásának és szétosztásának,
továbbá az ezekkel közvetlenül kapcsolatos
figyelemfelkeltő
tevékenységeknek
a
partnerszervezeteknél felmerült és általuk kifizetett
költségei,
Jelen felhívás
tervezhetők:

keretében

az

alábbi

költségek

A 223/2014/EU Rendelet 26. cikkében foglaltak
szerint a jelen felhívás 5.5. b) és c) pontjában
jelzett
költségek
átalányösszegként,
a
rendeletben
meghatározott
százalékos
korlátoknak megfelelően számolhatóak el, így a
b) és c) pontban foglaltak esetében az
egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása
kötelező. Az 5.5 a) és d) pontban jelzett költségek
elszámolása a ténylegesen felmerült költségek
alapján történik.
Átalány alapú elszámolás esetén 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
költségfelmerülését
igazoló
dokumentumokat
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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.
5.6 Az elszámolhatóság további feltételei
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész
A felhívás keretében a támogatott projektek költségei
elszámolhatóságának kezdete: a 1347/2016. (VII.6)
kormányhatározat
a
Rászoruló
Személyeket
Támogató Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII.6.)
kormányhatározat
megjelenésének
napja
(2016.07.06.) vagy a támogatási szerződésben
meghatározott dátum, vége: a projekt támogatási
szerződésében rögzített fizikai befejezésének napja.
Piaci ár igazolása
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem
haladhatják meg a szokásos piaci árat (pl. a
közbeszerzési
eljárás
alapján
megkötött
szerződésben rögzített árat, a több lehetséges
szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett
ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az irányító
hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos
mutatók
szerinti
fajlagos
árat,
illetve
egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7
pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett
százalékos és/vagy összegszerű korlátokat. A piaci
ár igazolása a „Tájékoztató a kedvezményezettek
számára a piaci ár alátámasztásához” című
dokumentumban (a továbbiakban: Kedvezményezetti
tájékoztató) meghatározott módon történhet. A
Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi helyen
érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379.
Amennyiben a támogatási kérelem támogatásban
részesül, a piaci ár ellenőrzésére nem csak a
támogatási kérelem elbírálásakor, hanem a
kifizetési igénylés keretében is sor kerül, melyhez
szükséges benyújtani a Kedvezményezetti
tájékoztató és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
által
meghatározott
minden
alátámasztó
dokumentumot.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata
és felelőssége. A projekt költségvetésének és az
abban szereplő költségtételeknek megfelelően
részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és
ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz,
hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető
legyen: a költségvetés részletezettségét és
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bemutatását minden költségelem vonatkozásában
úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a
tervezett
egységár,
annak
felosztása
költségtételekre, az egység megnevezése, valamint
szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az irányító
hatóság által adott előzetes egyedi engedély alapján
lehet. A mentesség megadásához írásban előzetes
egyedi mentességi kérelmet kell benyújtani.
Amennyiben
a
beszerzendő
eszköz
vagy
szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak egy
vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre,
úgy a kedvezményezett mentesülhet a három
árajánlat biztosítása alól. A mentességi kérelemben a
kedvezményezettnek minden esetben be kell
mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi jellegét
alátámasztó körülményeket, valamint a piaci árat is
alá kell támasztania. Egyedi szolgáltatás/eszköz
beszerzése esetén megfelelő alátámasztásnak
minősül a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó
hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi képviseletek
árlistája, katalógusa, a forgalmazó által más, a
kedvezményezettől független szervezeteknek adott
árajánlat (amennyiben a forgalmazó ezeket
rendelkezésre bocsátja).
Egyszerűsített elszámolással érintett költségek
tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való
megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.
Az irányító hatóság vezetője a piaci ár
alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a
megbízási
jogviszonyban
foglalkoztatott
természetes személy szellemi tevékenységével
kapcsolatban felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre
vetített 300 000 forintot meg nem haladó
összköltség vonatkozásában.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles
vizsgálni az ajánlattevők szerződés teljesítésére való
alkalmasságát.
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési
tételt érintő szerződésmódosítás esetén minden
releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár
megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendeletben meghatározott dokumentumokat
és szakmai indoklást a módosításra vonatkozóan. A
módosítást minden esetben a módosítással érintett
költség, elszámolásra történő benyújtása előtt
szükséges benyújtani.
7. További információk
Nem releváns

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
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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 szereplő
5
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 döntés-előkészítési 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.
13
Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679
rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja.
8. A felhívás szakmai mellékletei
Eredeti szövegrész
1. Likviditási terv sablon

Módosított szövegrész
1. Likviditási terv sablon

13

Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja.
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2. Megvalósíthatósági tanulmány sablon
3. Önéletrajz sablon
A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a
projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályokat az ÁÚF 11. fejezete tartalmazza.
További, a felhíváshoz kapcsolódó szabályozók:








1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról
274/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
223/2014/EU RENDELETE (2014. március
11.) a leginkább rászoruló személyeket
támogató európai segítségnyújtási alapról
A
BIZOTTSÁG
532/2014/EU
FELHATALMAZÁSON
ALAPULÓ
RENDELETE (2014. március 13.) a
leginkább rászoruló személyeket támogató
európai segítségnyújtási alapról szóló
223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet kiegészítéséről
A
BIZOTTSÁG
1255/2014/EU
FELHATALMAZÁSON
ALAPULÓ
RENDELETE (2014. július 17.) a leginkább
rászoruló személyeket támogató európai
segítségnyújtási alapról szóló 223/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
az éves és a záró végrehajtási jelentések
tartalmának és ezen belül a közös mutatók
listájának a megállapítása révén történő
kiegészítéséről

2. Megvalósíthatósági tanulmány sablon
3. Önéletrajz sablon
4. Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a
projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályokat az ÁÚF 11. fejezete tartalmazza.
További, a felhíváshoz kapcsolódó szabályozók:








1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról
74/2014. (III. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
223/2014/EU RENDELETE (2014. március
11.)
a leginkább rászoruló személyeket
támogató európai segítségnyújtási alapról
A
BIZOTTSÁG
532/2014/EU
FELHATALMAZÁSON
ALAPULÓ
RENDELETE (2014. március 13.) a
leginkább rászoruló személyeket támogató
európai segítségnyújtási alapról szóló
223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet kiegészítéséről
A
BIZOTTSÁG
1255/2014/EU
FELHATALMAZÁSON
ALAPULÓ
RENDELETE (2014. július 17.) a leginkább
rászoruló személyeket támogató európai
segítségnyújtási alapról szóló 223/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az
éves és a záró végrehajtási jelentések
tartalmának és ezen belül a közös mutatók
listájának a megállapítása révén történő
kiegészítéséről

A kitöltő csak az RSZTOP-2.1.1-16 konstrukció esetén módosult.

|

15

