Módosult a GINOP-5.2.1-14 kódszámú „Ifjúsági Garancia Program” című
felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ifjúsági Garancia Program” című (GINOP-5.2.1-14 kódszámú)
felhívás módosult az alábbi pontokban:
I.

II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.

IX.

a felhívás több pontján 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján módosult a
Nemzetgazdasági Minisztérium neve Pénzügyminisztériumra, illetve a Miniszterelnökség
Innovációs és Technológiai Minisztériumra,
a rendelkezésre álló keretösszeg 186 milliárdról 171 milliárd forintra módosult a felhívás az
1.1, az 1.2 és az 5.3 pontjában;
a felhívás 3.4.1.1 c) pontja kiegészült az alábbi szövegrészekkel a cd), ce): „A kiválasztás
eljárásrend a Támogatási Szerződés részét képezi. A kiválasztási eljárásrendnek átláthatónak,
megfelelően dokumentáltnak kell lennie. Az értékelési és bírálati szempontrendszert és
értékelés és bírálat módját az ajánlati felhívásban közzé kell tenni.
A támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a kedvezményezett kiválasztási eljárást
úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás ésszerű és hatékony felhasználását
biztosítsa.”
„…a pontozási szempontrendszer sem tartalmazhat sem pozitív, sem negatív eszközt, mely
bármelyik képzéssel foglalkozó szereplőt jogállása szerint előnyben részesítene.”
a felhívás 3.5.2. pontjában a projekt fizikai befejezésének dátuma 2021. október 31-ről, 2022.
december 31-re, a záró kifizetés igénylés végső időpontja 2021. december 31-ről 2023.
március 31-re módosult;
a felhívás 3.7.1 pontjában a „YEI forrásokból támogatott részprogram keretében 25 éven aluli
NEET (nem foglalkoztatott, oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben
tanulmányokat nem folytató) résztvevők” indikátor célértéke 30 000-ről 35 000-re módosult;
a felhívás 3.7.1 pontja kiegészült még az alábbi mondattal: „A 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OPeredmény-indikátorok esetében.”
A felhívás 5.5 ba) és da) pontja kiegészült az „iskolakezdési támogatás, gyermeknevelési
támogatás” mondatrésszel;
a felhívás 6.2. 8. pontja az alábbi mondattal „Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható
összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem szükséges
a piaci ár alátámasztása. A projekt azon beszerzései esetén, amelyek elszámolható
összköltsége eléri a 100 000 forintot, de nem haladja meg a bruttó 300 000 forintot, a
szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat (így különösen
árajánlatokat) a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban
azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti, a dokumentumoknak
a támogatást igénylőnél rendelkezésre kell állnia, a projekt dosszié részét képezik. A projekt
dosszié hiánytalanságáért a kedvezményezett felel.” egészültek ki;
A felhívás 6.2 pontjában a támogatást igénylővel megkötött szerződés módosítására
vonatkozó kérelem dokumentációjának rögzítési időpontja 2019. szeptember 16 és 2019.
november 15. között lehetséges.

X.

végezetül a felhívás 7. bekezdése az alábbi bekezdésekkel egészült ki: „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 szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje.
A Kedvezményezett 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.”

A kitöltő program a közlemény megjelenése után a későbbiekben fog változni, a kitöltő program
rendelkezésre állásáról a támogatást igénylőket értesíteni fogja a Támogató.

