Módosult a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben –
kedvezményezett térségek” című felhívás dokumentációja
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében
megjelent „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című
(EFOP-1.5.3-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kitöltő program módosítása a későbbiekben várható.
A módosítások részletes bemutatása
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre
álló
tervezett
keretösszeg
36.060.098.254 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap
és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre
álló
tervezett
keretösszeg
36.575.323.636 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:
72-360 db.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:
73-365 db.

1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program
keretében
az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, EU Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
(a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1037/2016. (II.9.) számú kormányhatározatban
szereplő éves fejlesztési keret alapján.

Jelen Felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, EU Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban:
Támogató) hirdeti meg az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II.9.)
Korm. határozatban szereplő éves fejlesztési keret
alapján.

3.3 Nem támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a 3.1.1- 3.1.2. pontokban
meghatározott tevékenységeken túlmenően más
tevékenység nem támogatható.

Jelen felhívás keretében nem támogathatók olyan
tevékenységek,
melyek
valamely
TÁMOP
felhívásban támogatásra kerültek és fenntartási
időszakban vannak, vagy a jelen felhívásban
megjelölt
azonos
tartalmú
támogatható
tevékenységekre az EFOP-ból támogatásban
részesült.
A Felhívás keretében a 3.1.1- 3.1.2. pontokban
meghatározott tevékenységeken túlmenően más
tevékenység nem támogatható.

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
Az egyes műszaki-szakmai eredmények kiegészítésre kerültek abban a tekintetben, hogy mely
kötelező és/vagy válaszható tevékenységhez kapcsolódnak.

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Mely tevékenységcsoporthoz kapcsolódik?
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Mely kötelező tevékenységcsoporthoz
kapcsolódik?
Mely választható tevékenység(ek)hez
kapcsolódik?
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Mely kötelező tevékenységcsoporthoz
kapcsolódik?
Mely választható tevékenység(ek)hez
kapcsolódik?
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Mely kötelező tevékenységcsoporthoz
kapcsolódik?
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

Mely kötelező tevékenységcsoporthoz
kapcsolódik?
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Mely kötelező tevékenységcsoporthoz
kapcsolódik?
Mely választható tevékenység(ek)hez
kapcsolódik?
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Mely kötelező tevékenységcsoporthoz
kapcsolódik?
Mely választható tevékenység(ek)hez
kapcsolódik?
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Mely kötelező tevékenységcsoporthoz

A projekt valamely programelemébe bevont
személyek aránya
Valamennyi
kötelező
és
választható
tevékenységcsoport esetében, összeségében
Humán közszolgáltatásokra vonatkozóan, a
projektnek köszönhetően elhelyezkedő
szakemberek száma
1., 2.
II./1.

Család és gyermekjóléti szolgálatok prevenciós
szerepének megerősítése érdekében indított,
preventív jellegű programokon részt vett személyek
1., 3.
II./2.

Elkészített egyéni fejlesztési tervek
1., 2.

Az egyéni fejlesztési terv alapján, a
foglalkoztathatóság szempontjából fontos
kompetenciák fejlesztését célzó programelemben
résztvevők
1., 2.

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges
munkaerőpiacra jutását támogató programokba
nem egyéni fejlesztési terv alapján résztvevők
2.
II./1.

A hátrányos helyzetű csoportok elsődleges
munkaerőpiacra jutását támogató programok (aktív
munkaerő-piaci eszközök) tematikái
2.
II./1.

Mentori tevékenységgel elért személyek száma
2.

kapcsolódik?
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

Mely kötelező tevékenységcsoporthoz
kapcsolódik?
Mely választható tevékenység(ek)hez
kapcsolódik?

A lakosság egészségmagatartásának fejlesztését
célzó közösségi egészségnevelési és
egészségfejlesztési programokkal elért személyek
száma
3.
II./1.
II./2.

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Mely kötelező tevékenységcsoporthoz
kapcsolódik?
Mely választható tevékenység(ek)hez
kapcsolódik?

Közösségi fejlesztési folyamatokban résztvevő helyi
lakosok száma
3.

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Mely kötelező tevékenységcsoporthoz
kapcsolódik?
Mely választható tevékenység(ek)hez
kapcsolódik?

A helyi közösségekben való szerepvállalásra
felkészítő programokon résztvevők
3.

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Mely kötelező tevékenységcsoporthoz
kapcsolódik?
Mely választható tevékenység(ek)hez
kapcsolódik?

Fiatalok közösségépítése tevékenység csoporthoz
tartozó programokba bevontak
3.

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Mely kötelező tevékenységcsoporthoz
kapcsolódik?
Mely választható tevékenység(ek)hez
kapcsolódik?

A helyi életminőség javítását célzó, és a célcsoport
helyben maradását ösztönző programok száma
4.

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Mely kötelező tevékenységcsoporthoz
kapcsolódik?
Mely választható tevékenység(ek)hez
kapcsolódik?

A fiatalok helyben maradását ösztönző
szolgáltatások/programok száma
4.

II./2.

II./2.

II./2.
II./3.

II./2.
II./3.
III.
IV.

II./3.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

A projekt megvalósítása során legalább 4
mérföldkövet szükséges tervezni: az alábbi három
megadott mérföldkő mellé további egy mérföldkő
tervezése szükséges. Az utolsó mérföldkövet a
projekt fizikai befejezésének várható időpontjára
szükséges megtervezni.
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások
a következők:
Egy mérföldkövet kell tervezni,
amely nem lehet későbbi, mint a projekt
megkezdésétől számított 12 hónap, mely
dátummal a támogatási összeg legalább
10 %-ról kifizetési kérelmet nyújt be.
Egy mérföldkövet kell tervezni,
amely nem lehet későbbi, mint 2018.
december 31. napja. A helyi emberi
erőforrás fejlesztési tervben bemutatott, a
projektbe bevont személyek tervezett
létszámának aránya eléri legalább a 40%ot, a szervezetfejlesztési intézkedésekkel
érintett intézmények száma eléri a 60%ot,
valamint
a
3.7.1
pontban
megfogalmazott részértékekről beszámol,
és a támogatási összeg legalább 35 %-ról
kifizetési kérelmet nyújt be.
Az utolsó mérföldkő a projekt
fizikai befejezése, amely dátummal a
projektben vállalt mutatók eredményei
100 %-ban megvalósultak, és a
támogatás legalább 90 %-ról kifizetési
kérelmet nyújt be.

A projekt megvalósítása során legalább 3
mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó
mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható
időpontjára szükséges megtervezni.

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai
beszámolóban minden esetben be kell számolni
az indikátorok aktuális tényértékéről.

Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését
megelőzően is be lehet nyújtani. Mérföldkő elérést
megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési
igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az
abban igényelt támogatás összege meghaladja a
kétszázezer forintot.

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a
következők:
Egy mérföldkövet kell tervezni,
amely nem lehet későbbi, mint a projekt
megkezdésétől számított 12 hónap, mely
dátummal a támogatási összeg legalább 10
%-ról kifizetési kérelmet nyújt be.
Egy mérföldkövet kell tervezni,
amely nem lehet későbbi, mint 2018.
december 31. napja. A helyi emberi
erőforrás fejlesztési tervben bemutatott, a
projektbe bevont személyek tervezett
létszámának aránya eléri legalább a 40%ot, a szervezetfejlesztési intézkedésekkel
érintett intézmények száma eléri a 60%-ot,
valamint a 3.7.1 pontban megfogalmazott
részértékekről beszámol, és a támogatási
összeg legalább 35 %-ról kifizetési
kérelmet nyújt be.
Az utolsó mérföldkő a projekt fizikai
befejezése, amely dátummal a projektben
vállalt mutatók eredményei 100 %-ban
megvalósultak, és a támogatás legalább 90
%-ról kifizetési kérelmet nyújt be.

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai
beszámolóban minden esetben be kell számolni az
indikátorok aktuális tényértékéről.
3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
Eredeti oszlopok:
Eredeti oszlopok:
• Indikátor neve
• Indikátor neve
• Alap
• Alap
• Mértékegység
• Mértékegység
• Típusa
• Típusa
• 2018-ra vonatkozó részcél
• 2018-ra vonatkozó részcél
• Azonosító
• Azonosító
• Célérték elérésének időpontja
• Célérték elérésének időpontja
• Kapcsolódó
szakmai
tevékenységek
sorszáma
A munkaerőpiaci integráló programokba bevont

A munkaerőpiaci integráló programokba
bevont hátrányos helyzetű személyek száma
Azon személyek száma összesítve, akik a
programokba
bevonásra
kerültek
és
együttműködési megállapodást kötöttek, mely
alapján részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk
(1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási
prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében
megvalósuló
munkaerőpiaci
integráló
programokon. Az együttműködési megállapodást
az első fejlesztő tevékenység megkezdése előtt
szükséges aláírni.
Számítási mód: A támogatott műveletek
keretében bevont hátrányos helyzetű személyek
száma összesítve. Egy személy egynek számít az
indikátor számításakor.
Igazoló dokumentumok: A résztvevőket a pályázó
szervezet az adott programra való bevonást
igazoló együttműködési megállapodások és/vagy
felnőttképzési
szerződések
alapján
tudja
alátámasztani

hátrányos helyzetű személyek száma
Azon személyek száma összesítve, akik a
programokba
bevonásra
kerültek
és
együttműködési megállapodást kötöttek, mely
alapján részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1)
b) i.) alpontjában meghatározott beruházási
prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében
megvalósuló munkaerőpiaci integráló programokon.
Az együttműködési megállapodást az első fejlesztő
tevékenység megkezdése előtt szükséges aláírni.
Számítási mód: A támogatott műveletek keretében
bevont hátrányos helyzetű személyek száma
összesítve. Egy személy egynek számít az
indikátor számításakor.
Igazoló dokumentumok: A résztvevőket a pályázó
szervezet az adott programra való bevonást igazoló
együttműködési
megállapodások
és/vagy
felnőttképzési
szerződések
alapján
tudja
alátámasztani
Munkaerőpiaci integráló programok: Munkaerőpiaci
integráló
programnak
minősülnek
azok
a
programok, amelyek a résztvevők nyílt munkaerőpiacra átvezető aktív munkaerő-piaci programokba
történő belépésre való felkészítésére irányulnak.

4.1. Támogatást igénylők köre
Konzorciumi partnerként bevonhatók az alábbi
szervezetek:


GFO 525 Vallási tevékenységet végző
szervezet



GFO 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó
belső egyházi jogi személy

Kötelező együttműködő partnerek:
-

az
EFOP-1.7.1-16
kódszámú
„Az
egymást
erősítő,
elmaradottságot
konzerváló területi folyamatok megtörése”
című felhívás kedvezményezettje –
amennyiben van a projekt megvalósulási
helyszínén nyertes pályázat

-

az
EFOP-1.3.2-16
kódszámú
„Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése”
című kiemelt projekt kedvezményezettje

-

az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán
kapacitások
fejlesztése
térségi
szemléletben
–kedvezményezett
térségek”
című
projekt
kedvezményezettjei – amennyiben van a
projekt megvalósulási helyszínén nyertes
pályázat

Konzorciumi partnerként bevonhatók az alábbi
szervezetek:


GFO 525 Vallási egyesület



GFO 552 Bevett egyház elsődlegesen
közfeladatot ellátó belső egyházi jogi
személye

Kötelező együttműködő partnerek:
-

az EFOP-1.3.2-16 kódszámú „Felzárkózási
mentorhálózat fejlesztése” című kiemelt
projekt kedvezményezettje

-

az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán
kapacitások
fejlesztése
térségi
szemléletben –kedvezményezett térségek”
című
projekt
kedvezményezettjei
–
amennyiben van a projekt megvalósulási
helyszínén nyertes pályázat

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
3. Tartalmi értékelési szempontok
3. Tartalmi értékelési szempontok
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét,
hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 62 §
(2) értelmében az irányító hatóság vizsgálja az
adott támogatási kérelemmel összefüggő, korábbi
lehetséges pénzügyi korrekciót eredményezett
szabálytalansági eljárásokat is.
(…)
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét,
hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A §
értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott
támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet
XVI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárások
ellenőrzésének eredményét annak érdekében,
hogy el nem számolható támogatási összeg ne
kerüljön odaítélésre.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét,
hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 62 § (2)
értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott
támogatási kérelemmel összefüggő, korábbi
lehetséges pénzügyi korrekciót eredményezett
szabálytalansági eljárásokat is.
(…)
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét,
hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 64/A §
értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott
támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet
XVI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárások
ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy
el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön
odaítélésre.

5.4. Előleg igénylése
Szállítói előleg

Szállítói előleg

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.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
közszféra szervezet kedvezményezett
a) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: 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.

Minden támogatási jogviszonyra érvényes:
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.
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szerint
mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású
időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési
igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha
az abban igényelt támogatás összege meghaladja
megítélt támogatás 1%-át, de legalább a
kétszázezer forintot.

Minden támogatási jogviszonyra érvényes:
A 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.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint
mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású
időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés
csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban
igényelt támogatás összege meghaladja a
kétszázezer forintot.

Piaci ár igazolása

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
közbeszerzési
eljárás
alapján
megkötött
szerződés
esetében
a
közbeszerzés
dokumentációjával,
vagy
közbeszerzési
kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több
lehetséges
szállítótól
történő
ajánlatkérés
keretében beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító
hatóság által 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:

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.
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható
összköltsége nem haladja meg a 100 000
forintot,
a kedvezményezett részéről nem szükséges a
piaci ár alátámasztása.

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 hárommillió forintnál nagyobb elszámolható
összköltségű projektek azon szerződései,
amelyek elszámolható összköltsége 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.

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
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.

Mind a közbeszerzéshez, mind a közbeszerzési
kötelezettség alá nem tartozó beszerzéshez
kapcsolódó költség esetén, amennyiben a
beszerzés értékhatára miatt indokolt, a piaci árnak
való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást
igénylőnek
a
támogatási
kérelemmel
egyidejűleg - annak mellékleteként - szükséges
benyújtania legalább egy részletes indikatív
árajánlatot. Amennyiben az egy indikatív
árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik
több
árajánlattal
is
egy
költségelem

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

vonatkozásában,
úgy
minden
árajánlatot
szükséges benyújtani a támogatási kérelem
mellékleteként minden releváns költségvetési tétel
esetében.
Amennyiben
a
támogatási
kérelem,
támogatásban
részesül,
a
piaci
ár
ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is
sor kerül, melyhez szükséges benyújtani a
Kedvezményezetti tájékoztató és a Rendelet
által meghatározott minden alátámasztó
dokumentumot.
Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a
projektben elvégzendő feladatokra, úgy a
célfeladat keretében megállapított bér/illetmény
havi összeg nem haladhatja meg az adott
munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási
kérelem
benyújtásakor
érvényes
bérének/illetményének
havi
összegét.
A
támogatási kérelem költségvetésében minden
esetben szükséges megjelölni, hogy az adott
személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban
történik
majd,
és
részletesen
kerüljön
bemutatásra a tervezett költség számítási módja.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett
feladata és felelőssége. Ezáltal 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 bemutatását
minden költségelem vonatkozásában úgy kell
megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett
egységár, annak felosztása költség tételekre, az
egység megnevezése, szakmai indoklás a
mértékére vonatkozóan.
Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt
indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől 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
benyújtása 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

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.

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, 8 órás munkavégzésre
vetített 300 000 forintot meg nem haladó
költség 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,
Rendeletben
meghatározott dokumentumokat és szakmai
indoklást a módosításra vonatkozóan. A
módosítást minden esetben a módosítással
érintett költség, elszámolásra történő benyújtása
előtt szükséges benyújtani.
A központosított közbeszerzési portálon keresztül
lefolytatott közvetlen megrendelések szokásos
piaci árnak való megfelelése az adott
megrendelésre vonatkozó szállítói kosár (print
screen, vagy excell export segítségével lementett,
időadatot tartalmazó dokumentum) bemutatásával
igazolható.
Szállítói kosár hiányában a központi beszerző
szerv portálján keresztül elérhető az adott
keretmegállapodáshoz tartozó, a megrendelés
időpontjában hatályos termék- és árlista
összehasonlításával szükséges alátámasztani,
hogy a termék vagy szolgáltatás megrendelésére
a keretmegállapodás értékelési szempontja
szerint legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó
ajánlat ajánlattevőjétől került sor.
Központosított közbeszerzési portálon keresztül
lefolytatott
közvetlen
megrendelések
megfelelőségének alátámasztó dokumentuma
továbbá
a
központosított
közbeszerzés
eredményeként kötött keretmegállapodás is.
A bérszint és a szakértői díjak egységárának
megalapozására a támogatási kérelemmel együtt
benyújtható független statisztika, illetve kimutatás
is (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH
adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek
megalapozottságát a támogató ellenőrzi. A

projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai
megvalósításában
közvetlenül
résztvevő
munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy
túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot
elrendelő
megállapodás
(továbbiakban
együttesen:
célfeladat)
keretében
akkor
számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a
munkatárs számára a projekt keretében nem kerül
munkabér elszámolásra.
Célfeladat illetve
megbízási jogviszony esetén a Támogatást
igénylő köteles figyelemmel lenni a vonatkozó
jogszabályok előírásaira. Emellett az európai
uniós források hatékony és eredményes
felhasználása érdekében köteles betartani az
elszámolhatósági szabályokat és az egyenlő
munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint
egyenlő juttatás alapelvét. A célfeladat és
megbízási
jogviszony
esetében
annak
összegének arányosnak kell lennie a projektben
elvégzendő
feladatok
mennyiségével,
időbeliségével.
7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Eredeti szöveg nem volt, kiegészítés történt:
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 1
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. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
1

Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja.



314/2012. (XI.8) Kormány rendelet a
településfejlesztési koncepcióról és az
integrált településfejlesztés stratégiáról és
a
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos jogintézményekről



314/2012. (XI.8) Korm. rendelet a
településfejlesztési koncepcióról és az
integrált településfejlesztés stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről



800/2008/EK bizottsági rendelet



A Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.
augusztus 6.) a Szerződés 87. és 88. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos
fajtáinak
a
közös
piaccal
összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról
(általános csoportmentességi rendelet)

