Módosult a „Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)” című felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)” című (GINOP6.2.1-VEKOP/15 kódszámú) felhívás dokumentációja.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat értelmében a
kiemelt projekt rendelkezésre álló kerete 2,2 Mrd Ft-ra nőtt, valamint a szakmai tartalom bővült a PIAAC felmérés második ciklusán való részvétellel.
A kitöltőprogram módosítása a későbbiekben várható.
A projekt megvalósítása érdekében a felhívás egyes pontjai az alábbiak szerint módosult:
Módosult
Fejezet/Al
pont

Kiegészült
+
módosult

Eredeti szöveg

Módosult szöveg

Magyarországnak az első ciklushoz történő csatlakozásra ebben a 2014
szeptemberében elindult 3. körben volt utoljára lehetősége.

Magyarországnak az első ciklushoz történő csatlakozásra ebben a 2014 szeptemberében elindult 3.
körben volt utoljára lehetősége. Az első ciklushoz kapcsolódó projektfeladatok a 2016. február 17én aláírt támogatási szerződés értelmében 2020. december 31-ig tartanak. 2018-ban új felmérési
kört indított az OECD, a PIAAC felmérés második ciklusát. 2018.06.14-én Szakpolitikai
Irányítótestületi Ülés került megrendezésre a Pénzügyminisztériumban a PIAAC 2. ciklusához való
csatlakozással kapcsolatos döntés érdekében. Az Ülésen a szavazattal rendelkező tagok
egyhangúan támogatták Magyarország részvételét a 2. ciklusban. A döntéssel összhangban
2019.05.03-án megjelent Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló
1256/2019. (V. 3.) Korm. határozat alapján a GINOP-6.2.1-VEKOP-15 kiemelt projekt kiegészült a
PIAAC II. felmérési ciklusában való részvétele szakmai feladattal és ennek megvalósítására
keretemelés történt.

A cél elérését a Kormány a programot lebonyolító szervezetekkel, azaz a
Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésével tervezi
megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

•
A felhívás feltételeinek megfelelő projektet a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program forrásaiból maximum 798,82 millió forint, a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból maximum
301,18 millió forint támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
•
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott
projekteknek a projekt elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának
megfelelő, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból
maximum 399,41 millió forint, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program forrásaiból maximum 150,59 millió forint összegű előleget biztosít.

A cél elérését a Kormány a programot lebonyolító szervezetekkel, azaz az Innovációs és
Technológiai Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésével tervezi megvalósítani jelen
felhívásban foglalt feltételek mentén.


A felhívás feltételeinek megfelelő projektet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program forrásaiból maximum 1597,64 millió forint, a Versenyképes Közép-

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz 1.
verzió c. dokumentum (a továbbiakban: ÁUF), amely a támogatási kérelem
adatlappal együtt tartalmazza a támogatási kérelem elkészítéséhez
szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében
eltérnek az ÁUF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés
tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban
szabályozottak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők 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 kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon
megjelenő közleményeket!

1.1
Felhívás
részcéljai

Kiegészült
+
módosult

Egyrészt egy 60 perces direkt kompetenciamérésből, amely a
szöveghasználati képességet, a hétköznapi matematikai képességet
és az infotechnológiai környezetben való problémamegoldó
képességet vagy az elemi olvasási készséget méri fel.
2. Másrészt egy 60 perces háttérkérdőívből, amely a mérésben részt
vevők demográfiai, iskolázottsági és foglalkoztatási adatairól nyújt
információt. A háttérkérdőív kiemelt részét képezi az a kb. 15–20
perces blokk, amely a foglalkoztatottakat kérdezi meg arról, hogy
milyen kompetenciáikat hasznosítja a munkáltató.
A mérés a 16–65 éves felnőtt lakosságot reprezentáló, országonként 5000 fős
statisztikai mintán történik, amely Magyarországon kiegészült az álláskeresők
1000 fős kiegészítő mintájával. A főmérést egy 1500 fős mintán történő
tereppróba előzi meg.
1.



Magyarország Operatív Program forrásaiból maximum 602,36 millió forint
támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt
elszámolható költségei 100 %-áig előleget biztosít.

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁUF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu
honlapon és amely a támogatási kérelem adatlappal együtt tartalmazza a támogatási kérelem
elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁUF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor
a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők 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 kövessék figyelemmel
a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!
1.

Egyrészt egy 60 perces direkt kompetenciamérésből, amely a szöveghasználati
5
képességet, a hétköznapi matematikai képességet és az infotechnológiai környezetben
6
való problémamegoldó képességet vagy az elemi olvasási készséget méri fel.
2. Másrészt egy 45-60 perces háttérkérdőívből, amely a mérésben részt vevők demográfiai,
iskolázottsági és foglalkoztatási adatairól nyújt információt. A háttérkérdőív kiemelt
részét képezi az a kb. 15–20 perces blokk, amely a foglalkoztatottakat kérdezi meg arról,
hogy milyen kompetenciáikat hasznosítja a munkáltató.
A mérés a 16–65 éves felnőtt lakosságot reprezentáló, országonként az első ciklusban 5000 fős, a
második ciklusban 4500-5000 fős statisztikai mintán történik, amely Magyarországon az első
ciklusban kiegészült az álláskeresők 1000 fős kiegészítő mintájával. A főmérést az első ciklusban
egy 1500 fős mintán történő tereppróba előzi meg. A 2. ciklusban hasonlóképp minimum 1500
interjú lekérdezését kell elvégezni a főmérést megelőző módszertani tereppróbán.
Lábjegyzetek:
5) a második ciklusban az adaptív problémamegoldó képességet méri, a két terület nem
összehasonlítható
6) a második ciklusban kiegészül a számolási készséggel is.

Magyarország a mérés első ciklusának 3. körében vett részt, valamint csatlakozott a PIAAC 2018ban elindított második ciklusához, amely 2023-ig tart. Az első ciklus mérései (próba és főmérés)
2016-2018 évben, a második ciklus mérései (próba és főmérés) 2020-2022 között történnek meg,
míg az eredményeket az első ciklusban 2019-ben, a második ciklusban 2023-ban publikálják.
1.2
módosult

1.3
kiegészült

2.
módosult

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
forrásaiból 798,82 millió forint, a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program forrásaiból 301,18 millió forint a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Programban meghatározott 27,38 %-os arányosítási
kulcs alapján.
Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program,
valamint a 272/2014 (XI.5.) Korm.rendelet 70.§-a alapján a Versenyképes
Magyarország Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági
Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) hirdeti meg országos
hatású projektként.
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi
2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 40-638-638-ás normál díjazású
telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8-órától 16 óráig, pénteken 8órától 14 óráig fogadják hívását.

3.1.

kiegészült
3.2.
módosult
+
kiegészült

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 1597,64 millió forint, a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból 602,36 millió forint a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban meghatározott 27,38 %-os arányosítási
kulcs alapján.
Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, valamint a 272/2014 (XI.5.)
Korm.rendelet 70.§-a alapján a Versenyképes Magyarország Operatív Program keretében a
1
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) hirdeti meg országos hatású kiemelt projektként az
1006/2016. (I. 18.) Kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz
a 06/1 896-0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 -16 óráig,
pénteken 8:30- 14 óráig fogadják hívását.
cz)
terepmunkát végző kérdezőbiztosok és az őket felügyelők (supervisorok) felvétele,
kiképzése, a kérdezőbiztosok és a supervisorok munkájának minőségbiztosítása

aa)
•
projektmenedzser: közszolgálati tisztviselő jogviszony vagy
munkaviszony keretében . . .
•
pénzügyi menedzser: közszolgálati tisztviselő jogviszony vagy
munkaviszony keretében . . .

aa)
•
•

ab)
a konzorciumi tag esetében is van lehetőség projektmenedzsmenti
és pénzügyi menedzsmenti tevékenységet tervezni. A menedzsment
feladatokat ellátó személyek közszolgálati tisztviselő jogviszony . . .

ab) a konzorciumi tag esetében is van lehetőség projektmenedzsmenti és pénzügyi
menedzsmenti tevékenységet tervezni. A menedzsment feladatokat ellátó személyek
kormánytisztviselő jogviszony . . .

projektmenedzser: kormánytisztviselő jogviszony vagy munkaviszony keretében . . .
pénzügyi menedzser: kormánytisztviselő jogviszony vagy munkaviszony keretében . . .

ba)
PIAAC Nemzeti Projektmenedzser: a projekt tervezéséért,
kommunikációjáért, a nemzetközi kapcsolattartásért, valamint a teljes
folyamat koordinálásáért és felügyeletéért
bc)
PIAAC Nemzeti Mintamenedzser: a mintavételezési eljárás hazai
adaptálásáért, a mintavételezési tevékenység felügyeletéért felel

ba) PIAAC Nemzeti Projektmenedzser: a projekt tervezéséért, kommunikációjáért, a nemzetközi
kapcsolattartásért, valamint a teljes folyamat koordinálásáért és felügyeletéért felel
bc) PIAAC Nemzeti Mintavételi menedzser: a mintavételezési eljárás hazai adaptálásáért, a
mintavételezési tevékenység felügyeletéért felel

ca)
A PIAAC felmérésben való részvétel megvalósítása során a jelen
felhívásban és annak szakmai mellékletében összegzett elvárások mellett az
OECD által meghatározott szakmai elvárásoknak kell megfelelni.
http://www.oecd.org/site/piaac/PIAACNPM(2014_06)PIAAC_Technical_Standards_and_Guidelines.pdf

ca) A PIAAC felmérésben való részvétel megvalósítása során a jelen felhívásban és annak
szakmai mellékletében összegzett elvárások mellett az OECD által meghatározott szakmai
elvárásoknak
kell
megfelelni.
http://www.oecd.org/site/piaac/PIAACNPM(2014_06)PIAAC_Technical_Standards_and_Guidelines.pdf
A második ciklus OECD által meghatározott szakmai elvárását jelen felhívás 8. pontjában
meghatározott melléklete tartalmazza.

cb)

cb)

Mérföldkő megnevezése

Outputja

A tereppróba
mérőeszközeinek
véglegesítése

Tereppróbára
véglegesített
háttérkérdőívek és
kognitív mérési anyagok
Legalább 1500
teljeskörűen kitöltött
kérdőív, tereppróba
adatbázisa
Véglegesített mérési
eszközök, integrált és
tesztelt informatikai
rendszer, felkészített
kérdezőbiztosok
Legalább 5000
teljeskörűen kitöltött
kérdőív, 1000 fős
kiegészítő minta, fő mérés
hazai adatbázisa

A tereppróba
megvalósítása

Főmérés előkészítése, a
mérési eszközök
véglegesítése

A főmérés megvalósítása

Legkésőbbi
teljesítési
időpont
2015.
december

Mérföldkő megnevezése

Outputja

A tereppróba mérőeszközeinek
véglegesítése

Tereppróbára véglegesített
háttérkérdőívek és kognitív
mérési anyagok

A tereppróba megvalósítása

Legalább 1500teljeskörűen
kitöltött kérdőív, tereppróba
adatbázisa

Főmérés előkészítése, a mérési
eszközök véglegesítése

Véglegesített mérési
eszközök, integrált és tesztelt
informatikai rendszer,
felkészített kérdezőbiztosok
Legalább 5000 teljeskörűen
kitöltött kérdőív, 1000 fős
kiegészítő minta az első
ciklusban fő mérés hazai
adatbázisa
A mintavételtől függően
legalább 4500-5000

2016.
december

2017.
december

A főmérés megvalósítása
2018.
december

Legkésőbbi teljesítési
időpont
2015. december első
ciklusban
2019. december második
ciklusban
2016. december első
ciklusban
2021. június második
ciklusban
2017. december első
ciklusban
2021 december második
ciklusban
2018. december első
ciklusban
2022 december második
ciklusban

Az első eredmények
nyilvánosságra hozása
Részletes hazai jelentés
elkészítése nemzetközi
összehasonlításban
Probléma-specifikus
elemzések elkészítése

3.3.1.

Press release információs
anyag és sajtókonferencia
az első eredményekről
Jelentés-kötet

2019.
december

Legalább 2 db részletes,
témaspecifikus, a
szakhatóság igényeinek
megfelelő kérdésekre
fókuszáló elemzés

2020.
december

2020.
december

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az
ÁÚF 8.6.1. pontja tartalmazza.

kiegészült

3.3.2.
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módosult
+
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Az első eredmények
nyilvánosságra hozása
Részletes hazai jelentés
elkészítése nemzetközi
összehasonlításban
Probléma-specifikus elemzések
elkészítése

teljeskörűen kitöltött kérdőív
a főmérés második
ciklusában.
Press release információs
anyag és sajtókonferencia az
első eredményekről
Jelentés-kötet

Legalább 2 db részletes,
témaspecifikus, a
szakhatóság igényeinek
megfelelő kérdésekre
fókuszáló elemzés

2019. december első
ciklusban
2020. december első
ciklusban
2020. december első
ciklusban

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1. pontja
tartalmazza. Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően
közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) XVI. Fejezetének rendelkezései szerint
eljárni.

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2020. december 31-ig

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2022. december 31-ig

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését
követő 90 nap, de legkésőbb 2021. március 31. A két időpont közül a korábbi
az irányadó
Mutatók
Célszámok
Célért
ék
elérés
időpo
ntja

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2023.
március 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó
Indikátor
neve
A
kompetencia
-alapú

Alap
ESZA

Mértékegység

Típusa

db

OP-kimeneti

1

Célérték

Azonosító

1 db

6.2.1

A kompetencia-alapú képzésekhez
kidolgozott
új
tananyagok,
módszertanok száma

1 db

20220
.
dece
mber
31.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben
meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a
kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a
rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.2 fejezet
szerinti műszaki-szakmai tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben
szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom
csökkenésére vonatkozó, a Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c)
alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

képzésekhez
kidolgozott
új
tananyagok,
módszertano
k száma

A kompetencia alapú képzésekhez kidolgozott tananyagok, módszertanok száma indikátor
célértékének elérési dátuma 2020. december 31.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték
75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a
támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai
mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.2 fejezet szerinti műszaki-szakmai
tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a
műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. Korm. rendelet 1. mellékletének
65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

3.6.
módosult
+
kiegészült

3.8.
módosult
4.1..
módosult

A támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

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.

A projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a projekt fizikai befejezése
megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló
bizonylatok – szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő
– kiegyenlítése megtörtént. A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a
projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által
megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.
A támogatást igénylőnek az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell
rendelkeznie.
Jelen felhívás keretében az Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal
együttesen jogosult támogatási kérelmet benyújtani, melyek a programot

A támogatást igénylő vállalja, hogy a második ciklus fő mérés adatainak értékelését és elemzését
tartalmazó részletes hazai jelentést (nemzetközi összehasonlításban) és két darab részletes,
témaspecifikus, a szakhatóság igényeinek megfelelő kérdésekre fókuszáló elemzést a fenntartási
időszakban az Irányító Hatóság részére megküldi.

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.
Jelen
felhívás
keretében
az
Innovációs
és
Technológia
Minisztérium,
Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és a Központi
Statisztikai Hivatal együttesen jogosult támogatási kérelmet benyújtani, melyek a
programot konzorciumot alkotva valósítják meg.

5.3.
módosult

5.4.
módosult

konzorciumot alkotva valósítják meg.
a)
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból maximum
798,82 millió forint, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
forrásaiból maximum 301,18 millió forint.
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a
megítélt támogatás 50 %-a, de legfeljebb 1000 millió Ft. Az előleggel
kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt
elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program forrásaiból maximum 399,41 millió forint, a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program forrásaiból maximum
150,59 millió forint összegű előleg igényelhető. A támogatást igénylő
magasabb támogatási előleg nyújtását kezdeményezheti a 272/2014. (XI.5.)
Korm.rendelet 116.§ (3) bekezdése alapján a magasabb támogatási
előlegmérték szükségességét megalapozottan indokoló, a támogatási
előlegnyújtás ütemezését megalapozó likviditási terv benyújtásával.

a)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program forrásaiból maximum 1597,64 millió forint, a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program forrásaiból maximum 602,36 millió forint.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 100 %-a központi
költségvetési szerv kedvezményezett esetén, ha a kincstári fizetési számlával rendelkezik, vagy a
megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv 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 / jelen felhívás szakmai mellékletei
között található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a
tartalmazza.
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.

5.5.
módosult
+
kiegészült

ea)
Célcsoport személyi jellegű ráfordításai
•
A közvetett célcsoport, azaz a
együttműködését ösztönző utalvány

felmérésben

résztvevők

A második ciklus megvalósításához kapcsolódó elszámolható költségek elszámolhatóságának
kezdete 2018. május 1.
ea) Célcsoport személyi jellegű ráfordításai

fb)
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
•
Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek.
Az 1 résztvevőre és 1 napra jutó catering költség nem haladhatja meg a bruttó
6000 Ft-ot



A közvetett célcsoport, azaz a felmérésben résztvevők együttműködését
ösztönző utalvány vagy egyéb ösztönző

fb)
•

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek. Az 1 résztvevőre
és 1 napra jutó catering költség nem haladhatja meg a bruttó 6000 Ft-ot
(reprezentációs adó a bruttó összegen felül tervezendő) Nemzetközi rendezvény
esetében az 1 résztvevőre és 1 napra jutó catering költség nem haladhatja meg a

bruttó 12000 Ft-ot (reprezentációs adó a bruttó összegen felül tervezendő)
5.6.
módosult
+
kiegészült

d)
A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt
megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), továbbá az eljárás rendeletben
meghatározottak szerint köteles eljárni.
e)
Amennyiben a támogatást igénylő támogatásból megvalósuló
beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések esetében az alábbi szabályok
alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők):
k)
Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz.
mellékletének 2.4. pontja szerint számolható el
o)
A közvetett célcsoport, azaz a felmérésben résztvevők
együttműködését ösztönző utalvány összege személyenként maximum 5000
Ft
p)
A szakmai megvalósítók esetén a telekommunikációs eszköz
(mobiltelefon) - amely érintőképernyővel felszerelt, legalább 3G (HSDPA)
adatforgalomra képes, maximum 4,5” kijelző mérettel rendelkezikbeszerzésének költsége indokolt esetben, a projekt alapvető céljait elősegítő
mértékben, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által működtetett
központosított közbeszerzési rendszerben, az ott elérhető legalacsonyabb
beszerzési árú eszközt legfeljebb 10%-kal meghaladó mértékben tervezhető és
számolható el.

d) A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában
hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.), továbbá az
eljárás rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni.
e)
Amennyiben a támogatást igénylő támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem
tartozik a Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, a 300 000 Ft egyedi
elszámolható összköltséget meghaladó beszerzések esetében az alábbi szabályok alkalmazásával
kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők):
f) A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem
közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok
állnak fenn:

Nem független az az ajánlattevő,
•

amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy
felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre
jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét
gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy
kinevezési;

•

amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő /
kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik
ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói,
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy

•

ha a támogatást igénylő /, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában
partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2.
pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér
házastársa.

k) Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 2.4. pontja szerint
számolható el a projekt előkészítés és a projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szolgáltatás költségeknél .
A saját teljesítés elszámolásakor igazolnia kell a kedvezményezettnek, hogy jogosult a saját
kivitelezésre, az adott tevékenység ellátására. Saját teljesítés elszámolásának támogatást
igénylő belső szabályzatai alapján szabályosan kiállított belső bizonylatokon, számlákon,
kimutatásokon kell alapulnia. Belső szolgáltatások költségének elszámolása esetén az
önköltség számítási szabályzat alapján számított, és bizonylatokkal igazolt közvetlen
önköltség számolható el. A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítás tevékenységek
elszámolható értéke nem haladhatja meg a szokásos piaci értéket, nem haladhatja meg a
pénzügyileg rendezett tételek alapján kimutatott, az Sztv. 51. § (1) és (2) bekezdése szerinti
közvetlen önköltséget, valamint az Sztv. 82. § (3) bekezdése szerinti értékesítés közvetett
költségeit. Az alátámasztás a kedvezményezett kötelezettsége. Ezen tételeknek olyan
részletezettségűnek kell lenni, amelyből az önköltség egyértelműen megállapítható, és ami
összhangban van a támogatási kérelem benyújtójának önköltség számítási szabályzatával. A
projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók bérköltsége esetében is teljesülnie kell az
indokoltság, költséghatékonyság és arányosság elvének. A hatékonyabb feladat ellátást
indokolni szükséges, valamint az ehhez szükséges kapacitás és háttér rendelkezésre állását
alá kell támasztani. Azon szervezetek, amelyek a projekt keretében olyan tevékenységet
valósítanak meg, amelyet jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján kell ellátniuk,
ezen kijelölt feladatuk ellátását külső félnek nem szervezhetik tovább, és külső kapacitást a
feladatellátásra nem vehetnek igénybe, csak olyan, a kijelölt feladat ellátásához
elengedhetetlenül szükséges kapacitás tekintetében, amelyet az adott szervezet
tevékenységi körénél vagy a tevékenység ellátásához szükséges speciális szaktudás hiánya
miatt nem képes ellátni.
Amennyiben a jogszabály által kijelölt feladataikat kiszervezik, illetve ezen feladatokat külső
kapacitás bevonásával valósítják meg - ide nem értve a fenti kivételeket – a projekt
keretében, a feladatok esetében tételesen előzetesen meg kell határozni a ráfordítandó
emberhónapok számát, és a külső és belső kapacitások közötti elosztást tételesen be kell
mutatni.
A humán erőforrás költségének igazolására helyzet- és piacfelmérés ismertetése szükséges,
amelynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
•

az elvégzendő feladatok részletes szakmai tartalmát, valamint a munka révén keletkező
eredmény konkrét ismertetését;

•

a ráfordított emberhónap számot feladatonként és azon belül munkavállalóként,

• a bevont szakértőinek megnevezését feltüntetve a munkakörüket, szakképzettségüket;
Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű kiadások csak indokolt
esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben
emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.
o) A közvetett célcsoport, azaz a felmérésben résztvevők együttműködését ösztönző utalvány
vagy egyéb ösztönző, pénzbeli juttatás összege személyenként maximum 5000 Ft az első
ciklusban, a második ciklusban 7500 Ft lehet.
p) A szakmai megvalósítók esetén a telekommunikációs eszköz (mobiltelefon) - amely
érintőképernyővel felszerelt, legalább 3G (HSDPA) adatforgalomra képes, maximum 4,5”
kijelző mérettel rendelkezik- beszerzésének költsége indokolt esetben, a projekt alapvető
céljait elősegítő mértékben, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által működtetett
központosított közbeszerzési rendszerben, az ott elérhető legalacsonyabb beszerzési árú
eszközt legfeljebb 10%-kal meghaladó mértékben tervezhető és számolható el.

5.7.
kiegészült

5.8.
kiegészült

s) Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs
lehetőség.
t) Munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetében a
munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra és a közszolgálati, kormányzati szolgálati,
állami szolgálati jogviszony megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó jogszabályok
által előírt, kötelezően fizetendő juttatások költsége olyan mértékben elszámolható, amilyen
mértékben az a támogatott projekthez kapcsolódik függetlenül attól, hogy a munkavégzésre
vonatkozó szerződés, illetve a kollektív szerződés az elszámolás arányára vonatkozóan eltérő
rendelkezéseket tartalmaz. Az arányosításnál figyelembe kell venni egyrészt, hogy a projekt
megvalósításában a közreműködő munkatárs munkaidejének egészében vagy csak egy
részében vesz-e részt, másrészt azt, hogy a projektmegvalósítás időtartama hogyan aránylik
a jogviszony megszüntetése miatt járó juttatás számítási alapját képező teljes, az adott
munkahelyen töltött időtartamhoz.
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 műszakiszakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként
átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.
n) Nem elszámolható a jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött a
teljesítés nem igazolható

o) a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett adókedvezmény;
p) a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként
nyújtott az 5.6. k) pont kivételével szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer
bevezetésének költségei;
q) a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében az 5.6. k) pont kivételével felmerült,
továbbá a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner és/vagy
kapcsolt vállalkozásától és/vagy kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozója és/vagy a
kedvezményezett vezető tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti hozzátartozóitól, valamint azok
vállalkozásaitól történő beszerzés, továbbá általa előállított, forgalmazott eszköz, szoftver,
saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer
bevezetésének költségei, így különösen
•

műszaki gépek, berendezések,

•

immateriális javak,

•

és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke;

r)

a meglévő, nem a projekt keretében beszerzett informatikai eszközök felújítási, karbantartási
költsége;

r)

meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép
teljesítménye, paramétere megváltozik;

t)

eszközök leszerelési költsége;

u) azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy
egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást
igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak;
v) termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási,
forgalom utáni) díja.
6.2.
pont

új

6.2. A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemhez csatolandó mellékletek listája
1. Megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek a benyújtotthoz képest szükség szerint
felülvizsgált tartalma a jelen felhívásban meghatározott elvárásoknak való megfelelés
érdekében (aláírt, kereshető pdf formátum)
2. Cselekvési ütemterv – féléves bontásban az eredeti támogatási kérelemben benyújtotthoz
képest bővített tartalommal

3. Szakmai önéletrajz a projektmenedzsment esetében, amennyiben módosult a benyújtott
támogatási kérelemben benyújtotthoz képest (aláírt, kereshető pdf formátum)
4. Közbeszerzési terv szükség szerint a benyújtotthoz képest bővített tartalommal (aláírt,
kereshető pdf formátum)
5. Konzorciumi
együttműködési
megállapodás
támogatásban
részesített
megvalósítására (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum) (amennyiben módosult)

projekt

6. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 103. § alapján kiállított minőségellenőrzési tanúsítvány a
közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (amennyiben releváns).
7. Új vagy módosított költségtételek tekintetében a 300 ezer Ft egyedi elszámolható
összköltséget meghaladó, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő költségtételek
tekintetében 3 db egymástól független, árajánlatadók által kiállított, magyar nyelvű, a
támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, árajánlat csatolása szükséges, amely
tartalmazza:
•

az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra
vonatkozóan eszközbeszerzés esetében;

•

a gyártó megnevezését, származási országát;

•

az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, a gyártó által meghatározott műszaki
paramétereit, részletes szakmai tartalmát/jellemzőit, technikai feltételek részletes
feltűntetése;

•

az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási
kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi; - kivéve a második ciklus
feladatainak végrehajtására történő felkészülés költségeit 2018. május 1-től

•

az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat;

•

az árajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, ráfordított
emberhónap számot, valamint, amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség
becsült mértékét, valamint amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába
foglal, azok összegét és megnevezését;

•

szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;

•

eszköz beszerzése esetén az ajánlat tárgyának VTSZ számát;

•

eszközök esetén az eszköz gyártási évét és a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan,

hogy az eszköz új;
•

eszközbeszerzés esetén a betanítás, szállítás és üzembe helyezés költségei külön feltüntetve;

•

domain név regisztráció esetében az árajánlatnak tartalmaznia kell a regisztrálandó domain
nevet;

•

igénybevett szolgáltatások esetén, a fentieken túlmenően az árajánlatnak tartalmaznia kell
az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, ráfordított embernapszámot, hogy hány fő végzi
az adott tevékenységet, valamint, amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség
becsült mértékét, valamint amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába
foglal, azok összegét és megnevezését;

•

igénybevett szolgáltatás esetén a szolgáltatásra vonatkozó referencia megadása az
árajánlatban kötelező;

•

amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt
átszámítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos árfolyamán;

•

nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a
teljes árajánlatról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás.

•

Az árajánlathoz kapcsolódóan kérjük a vonatkozó ajánlattételi felhívás csatolását is.

•

Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt
átszámítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos középárfolyamán.

Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a Támogatási kérelemben, vagy a
szerződésmódosításban szereplő tevékenységek elnevezésének, költségeknek és a
táblázatok adatainak meg kell egyezniük. Az árajánlatok szakmai szöveges leírásából
világosan ki kell derülnie, hogy az adott tevékenységhez milyen konkrét munkafolyamatok
tartoznak, s ezeket a Támogatást igénylő profiljára szabva szükséges összeállítani.
Amennyiben az árajánlat csak általánosságban tartalmazza az adott tevékenység szakmai
jellemzőit, nem fogadható el.
A költségtételek alátámasztására 3 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben
megfelelő árajánlat fogadható el. Amennyiben a hiánypótlást követően sem áll
rendelkezésre az adott költségtétel vonatkozásában a 3 db, formai követelményeknek teljes
mértékben megfelelő árajánlat, akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek
minősül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül a Felhívás 5.6. o)
pontjában foglaltak figyelembevételével.
A

Támogatási

kérelem

vizsgálata

során

a

benyújtott

árajánlatokból

egyértelműen

megállapíthatónak kell lennie, hogy a projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális
és takarékos módon került-e összeállításra valamint, hogy a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvét és az átlagos piaci áraknak történő megfelelést követi-e. A projekt
költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell, hogy képezze!
A projekt azon beszerzései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100
000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges a továbbiakban a piaci ár
alátámasztása.
A projekt azon beszerzései esetén, amelyek elszámolható költsége meghaladja a 100 000
forintot, de nem haladja meg a 300 000 forintot, 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,
azonban a dokumentumoknak a támogatást igénylőnél rendelkezésre kell állnia, a projekt
dosszié részét képezik. Ezen szerződések esetén a szokásos piaci ár árajánlattal nem
igazolható. A projekt dosszié hiánytalanságáért a kedvezményezett felel.
A GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 számon a támogatást igénylő konzorciummal megkötött,
a támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem dokumentációja 2019. július 152019. szeptember 30. között rögzíthető elektronikus módon.
7.
kiegészült

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 projekt-adatlapon 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 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.
8.
kiegészült

1. sz. PIAAC felmérésében való tagállami részvétel feladatspecifikációja első
ciklusban
2. sz. Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei Részvétel az
OECD felnőttek képesség- és kompetenciamérése programjában (PIAAC)
GINOP-6.2.1-VEKOP/15 kiemelt projekt felhíváshoz

1. sz. PIAAC felmérésében való tagállami részvétel feladatspecifikációja első ciklusban
2. sz. Megvalósíthatósági tanulmány tartalmi követelményei Részvétel az OECD felnőttek
képesség- és kompetenciamérése programjában (PIAAC) GINOP-6.2.1-VEKOP/15 kiemelt
projekt felhíváshoz
3. sz. PIAAC felmérésben való tagállami részvétel feladatspecifikációja második ciklusban
4. sz. Cycle 2 PIAAC Technical standards and guidelines
5. sz. A likviditási terv sablonja a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4380/ oldalon található
meg.

