Módosult a költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztéseit
támogató felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai
fejlesztései” című (KEHOP-5.2.10 kódszámú) felhívás módosítással érintett része a felhívás 4. oldala
továbbá a felhívás 1.2; 1.3; 2; 3.7.1; 4.3; 5.4; 5.6; 5.7; 7. pontja.
A felhívás a módosítások ellenére továbbra is felfüggesztett, így a támogatási kérelmek benyújtásának
lehetősége továbbra is szünetel.

Módosuló pont
megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

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!

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!

A
felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 14,5 milliárd Ft.
Jelen
felhívást
a
Környezeti
és
Energiahatékonysági Operatív Program
(KEHOP)
keretében
a
Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programok
Irányító Hatósága hirdeti meg, a
Környezeti
és
Energiahatékonysági
Operatív
Program
éves
fejlesztési
keretének
megállapításáról
szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
alapján.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15,98
milliárd Ft.

2.
Ügyfélszolgálat
ok elérhetősége

Ha további információkra van szüksége,
forduljon bizalommal a Széchenyi 2020
ügyfélszolgálathoz
a
06/1 896-0000 telefonszámon, ahol
hétfőtől csütörtökig 8:30 – 16 óráig,
pénteken 8:30 – 14 óráig fogadják
hívását.

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.

3.7.1.
Indikátorok

Indikátor
neve
További kapacitás
megújuló energia
előállítására
A
megújuló
energiaforrásból
előállított

4. oldal

1.2. A
rendelkezésre
álló forrás

1.3. A
támogatás
háttere

Jelen
felhívást
a
Környezeti
és
Energiahatékonysági
Operatív
Program
(KEHOP) keretében az Innovációs és
Technológiai Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programok
Irányító Hatósága hirdeti meg, a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat alapján.

Indikátor neve

Célérték
18,14

0,145

További
kapacitás
megújuló
energia
előállítására
A
megújuló
energiaforrásból
előállított

Célérték

19,9915

0,1598

energiamennyisé
g
Az üvegházhatást
okozó gázok éves
csökkenése
A
középületek
éves elsődleges
energiafogyasztásának
csökkenése
Energiahatékonys
ági
fejlesztések
által elért primer
energia
felhasználás
csökkenés

4.3. A
támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és
módja

5.4. Előleg
igénylése

5.4. Előleg
igénylése

energiamennyiség

20 688,6

Az
üvegházhatást
okozó gázok éves
csökkenése

22 800,2640

40 353 352,1000

A középületek éves
elsődleges
energiafogyasztásának
csökkenése

44 472 177,0040

0,5660

Energiahatékonysági
fejlesztések által elért
primer
energia
felhasználás
csökkenés

0,6238

A nyilatkozat papír alapú példányát – ha
azt nem minősített elektronikus aláírással
látták el - postai úton is be kell nyújtani az
elektronikus
benyújtást
követően
legkésőbb az elektronikus benyújtást
követő 3 napon belül zárt csomagolásban,
postai ajánlott küldeményként vagy
expressz postai szolgáltatás/futárpostaszolgáltatás (garantált kézbesítési idejű
belföldi
postai
szolgáltatás)
igénybevételével a következő címre:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Programért Felelős Helyettes
Államtitkárság
1437 Budapest, Postafiók 328.

c)
100
%-a
központi,
helyi
önkormányzati
vagy
köztestületi
költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban
álló
gazdasági
társaság,
helyi
önkormányzat,
köztestület
kedvezményezett
esetén,
ha
a
kedvezményezett
ca) 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
cb) megítélt támogatásának összege
nem éri el az ötszázmillió forintot.

A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt
nem minősített elektronikus aláírással látták el
- postai úton is be kell nyújtani az elektronikus
benyújtást követően legkésőbb az elektronikus
benyújtást követő 3 napon belül zárt
csomagolásban, postai ajánlott küldeményként
vagy expressz postai szolgáltatás/futárpostaszolgáltatás (garantált kézbesítési idejű
belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a
következő címre:
7

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programért Felelős Helyettes Államtitkárság
1437 Budapest, Postafiók 328.
Lábjegyzetben:
7 A 94/2018. (V. 22.) Korm.
rendelet 162§. értelmében 2018.
május 22-től: Innovációs és
Technológiai Minisztérium
a) 100 %-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,
ha
a
kedvezményezett 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.
A felhívás
alábbiakkal:

ezen

pontja

kiegészül

az

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 előleg folyósításától
számított három éven belül el kell számolnia
az előleggel.

5.4. Előleg
igénylése

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

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

5.6. Az
elszámolhatósá
g további
feltételei

5.7. Az
elszámolható
költségek
mértékére,
illetve arányára
vonatkozó
elvárások

A felhívás ezen pontja kiegészül az
alábbiakkal:
Amennyiben a szerződés elszámolható
összköltsége nem haladja meg a 100 000
forintot a támogatást igénylőnek a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 5. számú melléklet –
Nemzeti
szabályozás
az
elszámolható
költségekről
2014–2020
programozási
időszakban című útmutató – 2.3.2.5. pontjának
figyelembevételével, illetve a hárommillió
forintnál nagyobb elszámolható összköltségű
projektek azon szerződései esetében, amelyek
elszámolható összköltsége nem haladja meg a
300 000 forintot a 2.3.2.5a. pontjának
figyelembevételével kell a piaci árnak való
8
megfelelés tekintetében eljárni.
Lábjegyzetben:
8 A szokásos piaci ár igazolására vonatkozó
módosítást a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó
támogatások
felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 160/2018. (IX. 7.)
Korm. rendelet hatálybalépését követően
benyújtott
kifizetési
igénylésekre
kell
alkalmazni.
A felhívás ezen pontja kiegészül az
alábbiakkal:
A táblázatban szereplő százalékos korlát a
projektmegvalósítás
befejezésekor
–
a
műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem
járó
–
projektszintű
megtakarítás
eredményeként átléphető azzal, hogy az
egyes költségtípusokra megállapított összeg
nem növekedhet.
A felhívás
alábbiakkal:

7. További
Információk

ezen

pontja

kiegészül

az

A természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016.
április
27-i
(EU)
2016/679
európai
parlamenti és tanácsi rendelet (általános
adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból
fakadó kötelezettségek
A támogatási kérelem benyújtásának célja,
hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás
és támogató tartalmú támogatási döntés
esetén - a tervezett projekt megvalósítására

támogatási szerződést kössön/ Támogató
támogatói okiratot állítson ki. A támogatási
kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a
Támogató a támogatást igénylő projektadatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett
személyes adatait - a palyazat.gov.hu
honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban
1
szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az
általános adatvédelmi rendelet előírásainak
megfelelően – a projekt adatlapon és annak
mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a
támogatást igénylő és esetleges konzorciumi
partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak
nevében és érdekében eljáró más személyek,
valamint a projekt végső kedvezményezettjei)
személyes adatainak a támogatást igénylő
általi kezelése és a fejlesztéspolitikai
intézményrendszer
számára
történő
rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal
és az érintettek megfelelő tájékoztatását
követően történik. Az adatkezelés jogalapját
jogszabályi felhatalmazás,
az érintettre
vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az
érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő
tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott
hozzájárulása
képezheti,
amelyben
félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá
vonatkozó személyes adatok meghatározott
célból és körben történő kezeléséhez. Az
érintettektől személyes adatai kezeléséhez
általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint
a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni
szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága
megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés
jogszerűségével kapcsolatban a döntéselőkészítési folyamat bármely szakaszában
kétség merül fel, úgy a Támogató számára a
releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
A
Kedvezményezettnek
a
projekt
megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie
a fenti előírásoknak.
Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679
rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.
cikk (1) bekezdés b) pontja.

