Módosult „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint tartalmának fejlesztése” című felhívás
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint
tartalmának fejlesztése” című (GINOP-6.2.4-VEKOP/16 kódszámú) felhívás.
A felhívás az alább felsorolt pontokban módosult:
Felhívás
érintett
pontja
Első oldal

Módosítás
-

1.1 pont

-

-

A 2. bekezdés végéről törlésre került a következő szövegrész: „többek között a készségek iránti igény előrejelzésén alapuló mechanizmusok, a
tananyagok kiigazítása, a munkaalapú tanulási rendszerek – beleértve a duális tanulási rendszereket és a tanulószerződéses gyakorlati
képzéseket továbbfejlesztése”
A 3. bekezdés kiegészült az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.-vel.
Az első bekezdésbe bekerült az Innovációs és Technológiai Minisztérium valamint az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt és annak fő
feladata.
A duális szakképzésre vonatkozó szövegrészek törlésre kerültek.
A 6. oldalon ’A szakképzési rendszer fejlesztése’ alpont utolsó mondata módosult: „Az újonnan létrehozott intézménystruktúra működőképessége
érdekében jelen felhívás a tanári kompetenciák és tudásmenedzsment fejlesztését, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő
szakképesítések mögötti minőség megerősítését, digitális tartalomfejlesztését szolgálja.”
A 7. oldalon új bekezdés: „A többszöri újrastrukturálás ellenére az Országis Képzési Jegyzék (OKJ) a nemzetközi gyakorlathoz képest lényegesen
több képesítést tartalmaz, nem illeszkedik a foglalkoztatók munkaköri rendszeréhez. Az OKJ nem átlátható a szakmát választó fiatalok és a
pályaorientációban dolgozó pedagógusok számára sem. Az OKJ-t racionalizálni kell, az Ágazati Készségtanácsok szakmai részvételére alapozva
csökkenteni kell a jegyzékben szereplő képesítések számát. A szakképzésben jelenleg használt tananyagok, taneszközök jelentős része nem
szolgálja ki a gyorsan változó szakmai igényeket, nem fedi le teljes körűen a szakképesítések szakmai tartalmát, valamint az OKJ átalakításával
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elengedhetetlen a szakmai tartalmak megújítása, a digitális taneszközfejlesztés hangsúlyosabbá tétele, a rugalmas tartalomfrissítés, -módosítás
lehetőségének beépítése. A szakmai képzés fejlesztésének egyik kulcskérdése, hogy a szakmai tantárgyakat oktató pedagógusok
rendelkezzenek a legkorszerűbb technológiák oktatásra alkalmas digitális tananyagokkal. Az oktatókat fel kell készíteni a tananyagok
alkalmazására, valamint arra, hogy részt tudjanak venni a közösségi tananyagfejlesztésben.”
A 8. oldal 1. bekezdésének utolsó mondatából törlésre került a következő szövegrész:„a vizsgarendszer modernizálása tekintetében”.
A 8. oldal 2. bekezdésébe új lábjegyzet került, valamint a 2. mondatból törlésre került a létszáma szó.
A 8. oldal 4. bekezdésébe bekerült az Innovációs és Technológiai Minisztérium valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal.
A felhívás célcsoportjai, érintettjei c. résznél törlésre került a duális rendszer továbbfejlesztése, továbbá a közvetett célcsoport kiegészült az
általános iskolák tanulóival.

3.1.1.1. pont

-

3.1.2.1. pont

3.4.1.1. pont

-

Az aa) pont és annak 1. alpontja megnevezésében az irányítás szó helyére a támogatás szó került.
Az aa) 4. alpont törlésre került.
Az ab) 1., 2., 4. és 5. alpontja törlésre került, a 3. pontban a ’rendszer’ szó ’rendszerelemek’-re változott.
Az ac) pont első bekezdése módosult: „A nyitott és innovatív tanulási környezeteknek és a gazdaság kompetenciaelvárásainak is megfelelő
szakképzési taneszközfejlesztési módszertan és digitális keretrendszer kialakítása és biztosítása a meglévő és az új szakképesítések digitalizált
módon történő tanításához, taneszközök, tananyagok fejlesztéséhez”.
Az ac) pont alponjainak számozása javításra került és az aszerinti 3. alpont kiegészült: „fejlesztési keretrendszer beszerzés”.
Az ac) pont 5. alpontjából törlésre került: „ a korszerű szakképzés pedagógiai módszertanok alapján”.
Az ac) pont kiegészült az új 7. és 8. alponttal.
Az ad) pont megnevezéséből törlésre került a ’vizsgarendszer felülvizsgálata’, továbbá törlésre kerültek az 1-3. alpontok.
Az ad) pont módosítás utáni 1. alpont elejéről törlésre került a következő szövegrész: „A 3.1.1.1. aa) pont alapján készítendő irányítási
alapdokumentumhoz kapcsolódóan”.
Az ad) pont módosítás utáni 2. alpontja kiegészült „az Irinyi Tervhez kapcsolódó ágazat tekintetében” szövegrésszel, a ’komplett’ szó törlésre
került.
Az ae) pont szövegezése valamennyi alpontot érintően módosult.
Az af) és ag) pontok törlésre kerültek.
A bb) pont vége kiegészítésre került a következővel: „konzorciumi szinten”.
A cc) pont törlésre került.
Az aa) pontban a konzorciumvezető helyett konzorciumi szinten kell teljesíteni az elvárást, és az utolsó alpontjában a 3.1.1.1 aa-ag) pont javításra
került aa-ae)-re.
A korábbi ba), bb) bd) pontok törlésre kerültek és új be) pont került beillesztésre.
A cc) pontból törlésre került a következő szövegrész: ’érettségi vizsgakövetelmények és’.
Új cg-ck) pontokkal került kiegészítésre a szöveg.
A d) pont megnevezése módosult és a korábbi dd), df) és dg) pontok törlésre kerültek.
Az e) pont megnevezése pontosításra került, módosult az ea) pont, új ee) pont került beillesztésre és az ef) pont eleje kiegészítésre került a
következővel: „Az információszolgáltatás, a projekt keretében létrejövő tartalmak elérhetővé tétele során elvárás az”
A korábbi f) és g) pontok törlésre kerültek.
A korábbi hb), hg) és hh) pontok törlésre kerültek.

3.4.2.

-

A 2. és 3. mérföldkő esetében a legkésőbb teljesítés időpontja 2018. december 31-ről 2019. december 31-re módosult.
’A duális szakképzés terjesztését támogató kiadványok’ és ’A „Nagy szakmaválasztó” program lebonyolítása’ elnevezésű mérföldkövek törlésre
kerültek.
A ’Szakképzési és felnőttképzési nyitott online portál kialakítása’ elnevezésű mérföldkő helyére a ’Pályaorientációs portál kialakítása’ elnevezésű
mérföldkő került.
Új mérföldkövek:
Pályaorientációs módszertani ajánlás készítése
Digitális taneszközök és e-tananyagok pilot rendszerű bevezetése és tesztelése 3
szakképesítés tekintetében
A projektben kidolgozott taneszközök alkalmazására való tanári felkészítés
Taneszközfejlesztés I. ütem (tankönyvvé nyilvánítási eljárás, akkreditáció lebonyolítása )
Taneszközfejlesztés II. ütem (véleményezett tananyagok, tankönyvvé nyilvánítási eljárás,
akkreditáció) lebonyolítása )

3.5.2
3.7.1.

A projekt fizikai befejezésének határideje 2020. október 31-ről 2021. december 31-re, a záró kifizetési igénylés benyújtásának végső határideje 2020.
december 31-ről 2022. március 31-re módosult.
A táblázat struktúrája frissítésre került, de az indikátorok és célértékek nem változtak.
Az utolsó előtti bekezdés kiegészült a következő mondattal: „A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó
szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.”
Az utolsó bekezdés pontosításra került: „Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4 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.”

3.7.3

Kiegészült a következő mondattal: „Az adatgyűjtési kötelezettség csak a projekt tényleges célcsoport tagjaira, azaz a résztvevőkre áll fenn.”

4.1
5.4

A támogatást igénylők köre kiegészült az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.-vel.
Az első mondat kiegészül a következő szövegrésszel: ’központi költségvetési szerv 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 a megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot’.
A szállítói finanszírozásra vonatkozó szövegrész módosult: „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.”
Az utolsó mondat is módosult: „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.”
A ca) pont első alpontjában a ’közszolgálati’ ’kormánytisztviselői’-re módosult.
A saját teljesítésre vonatkozó szövegrész törlésre került.
A g) pont eleje pontosításra került, illetve az alábbi szövegrészekkel került kiegészítésre:
A Kedvezményezett azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai
tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb árú) arányt ajánlja – kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és
a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban.
A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az
árajánlatkéréseket, valamint azok kiértékelését.
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem
szükséges a piaci ár alátámasztása. […] Ezen szerződések esetén a szokásos piaci ár a kedvezményezett döntése alapján árajánlattal is
igazolható, az irányító hatóság azonban ebben az esetben sem tekinthet el az ellenőrzéstől.
Új h) pont került beillesztésre az összeférhetetlenségi szabályokat illetően.
A korábbi k) és l) pontok a saját teljesítést illetően módosultak.
A korábbi o) pont (a módosított verzióban p) pont) kiegészült a ’teljes’ szóval.
Új x) pont került beillesztésre.
A bekeretezett képlet számlálójában és az alatta lévő két mondatban a ’foglalkoztatási költségek’ ’személyi jellegű ráfordításra’ módosult.
Törlésre került a következő mondat: „Ha van olyan munkakör, amit nem tudnak historikus adatokkal alátámasztani, akkor az egyszerűsített
elszámolási mód nem alkalmazható.” Helyette új szöveg: „Ha az éves bruttó foglakoztatási költségek nem állnak rendelkezésre, azokat a
rendelkezésre álló dokumentált bruttó foglalkoztatási költségekből vagy a munkaszerződésekből lehet kiszámítani, 12 hónapos időszakra való
extrapolálással.”
Új 6.2 pont került beillesztésre a támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemhez csatolandó mellékletekről
Kiegészült a következő szöveggel:
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
-

5.5
5.5.1

5.5.2

6.
7.

8.

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.
Új szakmai melléklet: 3. Digitális tartalomfejlesztéssel kapcsolatos minimális elvárások

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

