Módosult „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának csökkentése” című (GINOP-6.2.2VEKOP/15 kódszámú) felhívás
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A szakképzést végzettség nélkül elhagyók számának
csökkentése” című, GINOP-6.2.2-VEKOP/15 kódszámú felhívás támogatást igénylők köre módosult a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozattal összhangban, valamint a felhívásban
az alábbiakban bemutatott módosítások kerültek átvezetésre.
A kitöltőprogram módosítása a későbbiekben várható.
A felhívás az alább felsorolt pontokban módosult:
Felhívás
érintett
pontja
4.oldal
módosítá
s

Eredeti szöveg

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz – c. 2.0 verzióban készült 2016. január 04-én
kiadottc. dokumentum (a továbbiakban: ÁUF), amelynek hatályos
verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. A
Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem
adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem
elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
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. Felhí
vás

A jelen felhívás keretében kidolgozott módszertanok és továbbképzési programok alapján megvalósuló konkrét, szakképzési

Módosult szöveg
A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a c.
dokumentum (a továbbiakban: ÁUF), amelynek hatályos verziója
megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon. A Felhívás, az
ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap
együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez
szükséges összes feltételt.
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 jelen felhívás keretében kidolgozott módszertanok és továbbképzési programok alapján megvalósuló konkrét, szakképzési
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centrum, és szakképző intézmény szintű beavatkozásokat a
GINOP-6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztése” című felhívás támogatja majd.
A jelen felhívás közvetlen célcsoportjai a 2015. július 1-jétől a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába
kerülő köznevelési intézmények szakképzési feladatait ellátó 44
szakképzési centrum és azok pedagógusai, valamint az
Földművelésügyiminisztérium
fenntartásában álló szakképző
intézmények pedagógusai, akik részt vesznek a GINOP- 6.2.3-17
„A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című
felhívásra benyújtott projekt megvalósításában .A felhívás
közvetett célcsoportja a szakképző centrumok, valamint az
Földművelésügyiminisztérium fenntartásában álló szakképző
intézmények tanulói és családjaik, különös tekintettel köztük a
roma származású tanulókra és családjaikra, valamint a
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra és családjaikra.

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a
Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-6381
telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteken
8-tól 14 óráig fogadják hívását.

centrum, és szakképző intézmény szintű beavatkozásokat a
GINOP-6.2.3-17
és
VEKOP-8.6.3-16
„A
szakképzési
intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívás támogatja
majd.
A jelen felhívás közvetlen célcsoportjai a 2015. július 1-jétől a
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartásába
kerülő köznevelési intézmények szakképzési feladatait ellátó 44
szakképzési centrum és azok pedagógusai, valamint az
1
Agrárminisztérium fenntartásában álló szakképző intézmények
pedagógusai, akik részt vesznek a GINOP-6.2.3-17 és VEKOP8.6.3-16 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése”
című felhívásra benyújtott projekt megvalósításában, valamint
pályaorientációs, életpálya-(karrier-)tanácsadói tevékenységre
készülő, vagy azt ellátó felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek. A felhívás közvetett célcsoportja a szakképző
centrumok, valamint az Agrárminisztérium fenntartásában álló
szakképző intézmények tanulói és családjaik, különös tekintettel
köztük a roma származású tanulókra és családjaikra, valamint a
lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra és családjaikra.

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a
Széchenyi
2020
ügyfélszolgálathoz
a
06
1-896-000
telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16 óráig,
pénteken 8:30-tól 14 óráig fogadják hívását.

módosult
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94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében 2018. május 22-től a Földművelésügyi Minisztérium helyébe Agrárminisztérium lépett
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ca) Módszertani fejlesztések, együttműködések
•
az alapkészség-fejlesztéshez kapcsolódó kutatások,
fejlesztések, valamint szakpolitikai és szakmai dokumentumok
kidolgozása;
•
a
Szakképzési
HÍD
programok
végrehajtási
tapasztalatainak feltárásához kapcsolódó alapkutatások, (kitérve
a szakképzési kerettantervek vizsgálatára), és szükség szerinti
módszertani továbbfejlesztésük a korszerű szakképzéspedagógiai módszertanok13 alapján;
•
a szervezetfejlesztést és az érzékenyítést támogató
vezetői tréning módszertanának és tartalmának kialakítása;
•
tanár-továbbképzési tartalom kidolgozása a kifejlesztett
eszközök és módszerek alkalmazására;
•
pályaorientációval
kapcsolatos
képzési
tartalom
fejlesztése és a pályaorientációs folyamatot támogató
szakemberek
tevékenységét
segítő
módszertan
kidolgozása.pályaorientációval kapcsolatos képzési program
kidolgozása, képzések lebonyolítása;
•
együttműködés hazai és nemzetközi szereplőkkel a
kutatások, fejlesztések, valamint szakpolitikai és szakmai
dokumentumok kidolgozása során;
•
a kétoldalú szakmai, más nemzeti hatóságokkal és
szakmai szervekkel kialakítandó kapcsolatok erősítése révén a
hazai szakmai, stratégiai szintű fejlesztési folyamatok
támogatása, kialakítása és továbbfejlesztése;
•
szemináriumok, szakmai műhelymunkák szervezése a
hálózati kapcsolatok kialakítása érdekében, a szakképzésben
dolgozók számára;
•
konferenciák szervezése a projekt keretében elkészült
dokumentumok,
hazai
és
nemzetközi
jó
gyakorlatok
megismertetése érdekében;
•
„Jó gyakorlat gyűjtemény” digitális és papír alapú
2


















ca) Módszertani fejlesztések, együttműködések
2
az
alapkészség-fejlesztéshez
kapcsolódó
kutatások,
fejlesztések, valamint szakmai dokumentumok kidolgozása;
a Szakképzési HÍD programok végrehajtási tapasztalatainak
feltárásához kapcsolódó kutatás;
a szervezetfejlesztést és az érzékenyítést támogató vezetői
tréning módszertanának és tartalmának kialakítása;
tanár-továbbképzési tartalom kidolgozása a kifejlesztett
eszközök és módszerek alkalmazására;
pályaorientációval kapcsolatos képzési tananyag fejlesztése
és a pályaorientációs folyamatot támogató szakemberek
tevékenységét segítő módszertan kidolgozása.
együttműködés hazai és nemzetközi szereplőkkel a
kutatások, fejlesztések, valamint szakmai dokumentumok
kidolgozása során;
a kétoldalú szakmai, más nemzeti hatóságokkal és szakmai
szervekkel kialakítandó kapcsolatok erősítése révén a hazai
szakmai fejlesztési folyamatok támogatása, kialakítása és
továbbfejlesztése;
szemináriumok, szakmai műhelymunkák szervezése a
hálózati kapcsolatok kialakítása érdekében, a szakképzésben
dolgozók számára;
konferenciák szervezése a projekt keretében elkészült
dokumentumok, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok
megismertetése érdekében;
„Jó gyakorlat gyűjtemény” digitális és papír alapú
változatának előkészítése, nyelvi és szakmai lektorálása;
a bevezetésre került korai jelző- és pedagógiai támogató

Az Európai Parlament és a Tanács az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló (2018/C-189/01 ajánlása alapján az
alapkészségek alatt az írás és olvasás, számolás, valamint az alapvető digitális készségeket kell érteni https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN

változatának digitális változatú, multimédia (video) és papír alapú
változatának előkészítése, nyelvi és szakmai lektorálása;
•
a bevezetésre került korai jelző- és pedagógiai támogató
rendszer szakképzés igényeinek megfelelő, specifikus elemeinek
meghatározása.
•
Alapkészség fejlesztéséhez kapcsolódó
nevelési tartalmak, módszertan kidolgozása

cb)

kollégiumi

cb)
A

Intézményfejlesztés:

A végzettség nélküli iskolaelhagyás kezelésének helyi
feltételrendszerének kialakítása a 44 szakképzési centrum,
valamint az Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában álló
azon szakképző intézmények számára, amelyek részt vesznek a
GINOP-6.2.3-17 felhívásra benyújtott projekt megvalósításában
az alábbiak szerint:
•
a korai iskolaelhagyás vonatkozásában helyzetfelmérési
módszertan kidolgozása;
•
szakképzési centrumokkal együttműködésben a helyi
sajátosságokhoz illeszthető cselekvési tervek fejlesztési
alapelveinek
és
módszereinek
kidolgozása
a
tágabb
szakmapolitikai elvárások figyelembe vételével;
•
minden Szakképzési Centrumban, és szakképző
intézmények által alkotott konzorciumban felállított 3-10 fős ( a
Centrum, illetve a konzorcium tagintézményi számától függően)
szakértői csoport felkészítése
•
a szakképzési centrumok, szakképző intézmények által
elkészített cselekvési tervek minősítése, értékelése és
jóváhagyása;
Intézményvezetés,
pedagógusok
továbbképzése, szakmai
támogató
tevékenységek
cc)

rendszer szakképzés igényeinek
elemeinek meghatározása.

felkészítése,
és
monitoring








cc)

megfelelő,

specifikus

Intézményfejlesztés:
végzettség nélküli iskolaelhagyás kezelésének helyi
feltételrendszerének kialakítása a 44 szakképzési
centrum, valamint az Agrárminisztérium fenntartásában
álló azon szakképző intézmények számára, amelyek részt
vesznek a GINOP-6.2.3-17 és VEKOP-8.6.3-16 felhívásra
benyújtott projekt megvalósításában az alábbiak szerint:
a korai iskolaelhagyás vonatkozásában helyzetfelmérési
módszertan kidolgozása;
szakképzési centrumokkal együttműködésben a helyi
sajátosságokhoz illeszthető cselekvési tervek fejlesztési
alapelveinek és módszereinek kidolgozása a tágabb
szakmapolitikai elvárások figyelembe vételével;
minden Szakképzési Centrumban, és szakképző
intézmények által alkotott konzorciumban felállított 3-10
fős ( a Centrum, illetve a konzorcium tagintézményi
számától függően) szakértői csoport felkészítése
a szakképzési centrumok, szakképző intézmények által
elkészített cselekvési tervek minősítése, értékelése és
jóváhagyása;

Intézményvezetés, pedagógusok felkészítése,
továbbképzése, szakmai támogató és monitoring
tevékenységek

A szakképzési centrumok, és a szakképző intézmények

A szakképzési centrumok, és a szakképző intézmények
vezetőinek (beleértve a tagintézmények vezetőit is) felkészítése a
jelen felhívásban a centrumokat, intézményeket érintő feladatok
végrehajtása érdekében: érzékenyítést, a szemléletformálást és a
szervezetfejlesztést támogató, felkészítés megvalósítása, és
folyamatos, vezetői szintű tanácsadás kialakítása és működtetése
1.)
Az alapkészségek fejlesztésére irányuló fejlesztések
alkalmazása érdekében a szakképzésben dolgozó pedagógusok
országos
továbbképzéseinek
előkészítése
egyrészt
továbbképzési igények felmérésével, másrészt amennyiben ez
indokolt, a jelenlegi pedagógus módszertani képzési kínálatból
hiányzó továbbképzések tartalmának kidolgozásával, illeszkedve
a pedagógus életpályamodell és a köznevelési minőségbiztosítási
rendszer előírásaihoz. (A továbbképzések megvalósítását a
GINOP-6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztése” című felhívás támogatja.)
2.)
A szakképzési centrumok, és a szakképző intézmények
által a GINOP- 6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló, a tanulókat és
tanárokat érintő fejlesztések megvalósításának támogatása a
fejlesztések tervezésétől a megvalósulásig, a megvalósítás
folyamatának nyomon követése, folyamatos szakmai tanácsadás
biztosítása, az eredmények ellenőrzése, értékelése, szükség
szerint a módszertanok és a pedagógiai eszközök, folyamatok,
eljárások helyi igényekhez igazodó, felülvizsgálata és
továbbfejlesztésének támogatása.

cd) Szakmai koordináló, támogató hálózat felállítása, mely
nyomon követi és támogatja a jelen felhívásban és a GINOP6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése”
című
felhívásban
rögzített
tevékenységek
szakmai
megvalósítását. A hálózat feladata a szakképzési centrum szintű,
illetve szakképző intézmény szintű helyzetelemzések és

1.)

2.)

3.)

vezetőinek (beleértve a tagintézmények vezetőit is,
pedagógusainak és a pályaorientációban szerepet vállaló
további
szervezetek
(kamarák,
kormányhivatalok)
munkatársainak felkészítése a jelen felhívásban a
centrumokat, intézményeket érintő feladatok végrehajtása
érdekében: érzékenyítést, a szemléletformálást és a
szervezetfejlesztést támogató, felkészítés megvalósítása,
és folyamatos, vezetői szintű tanácsadás kialakítása és
működtetése
Az alapkészségek fejlesztésére irányuló fejlesztések
alkalmazása érdekében a szakképzésben dolgozó
pedagógusok országos továbbképzéseinek előkészítése
egyrészt továbbképzési igények felmérésével, másrészt
amennyiben ez indokolt, a jelenlegi pedagógus
módszertani képzési kínálatból hiányzó továbbképzések
tartalmának kidolgozásával, illeszkedve a pedagógus
életpályamodell és a köznevelési minőségbiztosítási
rendszer előírásaihoz. (A továbbképzések megvalósítását
a GINOP-6.2.3-17 és VEKOP-8.6.3-16 „A szakképzési
intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívás
támogatja.)
A pályaorientációs folyamatok hatékonyságának növelése
(hálózatosodás) érdekében a szakképzésben dolgozó
pedagógusok, intézményvezetők és a pályaorentációt
támogató
egyéb
szakemberek
továbbképzéseinek
megvalósítása
A szakképzési centrumok, és a szakképző intézmények
által a GINOP- 6.2.3-17 és VEKOP-8.6.3-16 „A
szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című
felhívás keretében megvalósuló, a tanulókat és tanárokat
érintő fejlesztések megvalósításának támogatása a
fejlesztések
tervezésétől
a
megvalósulásig,
a

cselekvési tervek
elkészítésének
szakértői támogatása,
végrehajtásának és nyomon követésének felügyelete is
ce)
Informatikai fejlesztések
1)
A projekt szakmai megvalósításával összefüggő eszközés szoftverbeszerzések, informatikai fejlesztések megvalósítása
2)
A szakképzésen belüli végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentésével kapcsolatos tematikus honlap létrehozása,
amelyhez kapcsolódnak a GINOP-6.2.3-17 „A szakképzési
intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívás keretében
kialakítandó intézményi tematikus aloldalak.

megvalósítás folyamatának nyomon követése, folyamatos
szakmai tanácsadás biztosítása, az eredmények
ellenőrzése, értékelése, szükség szerint a módszertanok
és a pedagógiai eszközök, folyamatok, eljárások helyi
igényekhez
igazodó,
felülvizsgálata
és
továbbfejlesztésének támogatása.
cd) Szakmai koordináló, támogató hálózat felállítása, mely
nyomon követi és támogatja a jelen felhívásban és a
GINOP-6.2.3-17 és VEKOP-8.6.3-16 „A szakképzési
intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívásban
rögzített tevékenységek szakmai megvalósítását. A
hálózat feladata a szakképzési centrum szintű, illetve
szakképző intézmény szintű helyzetelemzések és
cselekvési tervek elkészítésének szakértői támogatása,
végrehajtásának és nyomon követésének felügyelete is
ce)
1)

2)

Informatikai fejlesztések
A projekt szakmai megvalósításával összefüggő eszközés
szoftverbeszerzések,
informatikai
fejlesztések
megvalósítása
A szakképzésen belüli végzettség nélküli iskolaelhagyás
csökkentésével kapcsolatos tematikus honlap létrehozása,
amelyhez kapcsolódnak a GINOP-6.2.3-17 és VEKOP8.6.3-16 „A szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztése” című felhívás keretében kialakítandó
intézményi tematikus aloldalak.

3.2.
A projekt
műszakiszakmai
tartalmáv
al és a
megvalós
ítással
kapcsolat
os
elvárások
módosult,
kiegészül
t

bb) Fejlesztés:
• széleskörű szakmai egyeztetés megvalósítása és Fehér
Könyv előkészítése Magyarország nemzeti alapkészségfejlesztési szakpolitikájának megalapozására;
• Nemzeti Alapkészség-fejlesztési Stratégia kidolgozása,
melynek minimális tartalma: helyzetelemzés, mérhető illetve
értékelhető célok, kiemelt célcsoportok, tudatosság
növelése, a tanulói igények pontosabb azonosítása, az
eredmények nyomon követése hatékonyságának növelése,
jobb oktatási szolgáltatás, szakképesítési rendszer
szerkezete és alapkészség követelményei, együttműködés;
• a
Magyar
Képesítési
Keretrendszerhez
illeszkedő
alapkészség keretrendszer kialakítása (figyelembe véve a
TÁMOP 2.2.1-12 és a TÁMOP 3.1.8-12 fejlesztési
eredményeit);
• az alapkészségek fejlesztését célzó hagyományos illetve
digitális, tanulóközpontú, a kooperatív és komplex
programokon és egyéb, hasonlóan eredményes oktatási
módszereken alapuló, a szakképzésben, ezen belül a
Szakképzési Hídprogramban is alkalmazható, szakmai
környezetbe,
szaktárgyakba
ágyazott
taneszközök,
tananyagok, oktatási segédanyagok kialakítása;
• a tanulók tudás és képességszintjének illetve fejlődésének
mérését segítő digitális környezetben működő mérésiértékelési keretrendszer kialakítása;
• mérési–értékelési keretrendszerhez kapcsolódó feladatbank
létrehozása, projektidőszak alatt folyamatos frissítése új
tartalmakkal;
• mérőlapok
generálására
alkalmas,
alapkészségek
felmérésére felhasználható, nehézségi szint szerint
szintezett mérő feladatok kifejlesztése. A projekt tematikus
honlapra fejlesztett modulja alkalmasnak kell lennie a
feladatbankból a mérőlapok generálására;
• mérési eredményekre alapozott egyéni fejlesztési terv
módszertanának kialakítása;
• vezetőképzési
és
intézményfejlesztési
program

bb) Fejlesztés:








az alapkészségek fejlesztését célzó hagyományos illetve
digitális, tanulóközpontú, a kooperatív és komplex
programokon és egyéb, hasonlóan eredményes oktatási
módszereken alapuló, a szakképzésben, alkalmazható,
szakmai környezetbe, szaktárgyakba ágyazott taneszközök,
tananyagok, oktatási segédanyagok kialakítása a tanulók
tudás és képességszintjének illetve fejlődésének mérését
segítő digitális környezetben működő mérési-értékelési
keretrendszer kialakítása;
mérési–értékelési keretrendszerhez kapcsolódó feladatbank
létrehozása, projektidőszak alatt folyamatos frissítése új
tartalmakkal;
mérőlapok
generálására
alkalmas,
alapkészségek
felmérésére felhasználható feladatok kifejlesztése; a
mérőlapok keretrendszere és közzététele program
formájában kerül kifejlesztésre;
mérési eredményekre alapozott egyéni fejlesztési terv
módszertanának kialakítása;
vezetőképzési
és
intézményfejlesztési
program
kialakításának ki kell terjednie a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók helyzetének jobb megértését célzó,
érzékenyítő felkészítés és a folyamatos vezetői tanácsadás
kidolgozására, megerősítve a pályaszocializációs eszközök
használatát és a stratégiai szintű intézményfejlesztési
folyamat gyakorlatát;

d)
A GINOP-6.2.3-17 és VEKOP-8.6.3-16 „A szakképzési
intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívás keretében
megvalósuló tevékenységek országos koordinációja, a fejlesztés
folyamatára vonatkozó értékelő visszacsatolás.
da) A GINOP-6.2.3-17 és VEKOP-8.6.3-16 „A szakképzési
intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívás
keretében megvalósuló cselekvési tervek elkészítésének

•

•

d)

kialakításának ki kell terjednie a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók helyzetének jobb megértését célzó,
érzékenyítő felkészítés és a folyamatos vezetői tanácsadás
kidolgozására, megerősítve a pályaszocializációs eszközök
használatát és a stratégiai szintű intézményfejlesztési
folyamat gyakorlatát;
az intézményfejlesztési programnak ki kell terjednie a
kollégiumokra vonatkozó megtartó és fejlesztő nevelési
eszközök továbbfejlesztésére vonatkozó illetve az ezt
támogató módszertan kialakítására is;
a módszertani fejlesztések programnak ki kell terjednie a
szakképzési HÍD programra vonatkozó oktatási-nevelési
eszközök továbbfejlesztésére, illetve az ezt támogató
módszertan kialakítására;
A GINOP-6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztése”
című
felhívás
keretében
megvalósuló
tevékenységek országos koordinációja, a fejlesztés
folyamatára vonatkozó értékelő visszacsatolás.
da) A GINOP-6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer
átfogó fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló
cselekvési tervek elkészítésének és megvalósításának
intézményi támogatása; ellenőrzése, szükség szerint a
módszertanok és pedagógiai eszközök, folyamatok,
eljárások felülvizsgálata.
db) A GINOP-6.2.3-ban „A szakképzési intézményrendszer
átfogó fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló
fejlesztési folyamatok intézményi megvalósulásának
nyomon követése, értékelése és átfogó értékelése, a
további fejlesztéseket segítő visszacsatolás.
dc) A GINOP-6.2.3-17 „A szakképzési intézményrendszer
átfogó fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló
fejlesztési
tevékenységek
rendszerszintű, átfogó
nyomon követése, dokumentálása, értékelése.

és megvalósításának intézményi támogatása; ellenőrzése,
szükség szerint a módszertanok és pedagógiai eszközök,
folyamatok, eljárások felülvizsgálata.
db) A GINOP -6.2.3-ban-17 és VEKOP-8.6.3-16 „A
szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című
felhívás keretében megvalósuló fejlesztési folyamatok
intézményi
megvalósulásának
nyomon
követése,
értékelése és átfogó értékelése, a további fejlesztéseket
segítő visszacsatolás.
dc) A GINOP-6.2.3-17 és VEKOP-8.6.3-16 „A szakképzési
intézményrendszer átfogó fejlesztése” című felhívás
keretében megvalósuló
fejlesztési
tevékenységek
rendszerszintű, átfogó nyomon követése, dokumentálása,
értékelése.
dd) Adatszolgáltatás havi gyakorisággal a GINOP- 6.2.3-17 és
VEKOP-8.6.3-16 „A szakképzési intézményrendszer átfogó
fejlesztése” című felhívás keretében megvalósuló projektek
előrehaladásáról.
(…)
ee) Adatszolgáltatási felület kifejlesztése a GINOP -6.2.3-17
és VEKOP-8.6.3-16 „A szakképzési intézményrendszer
átfogó fejlesztése” című felhívás keretében
projektet
megvalósító szakképző intézmények számára az
előrehaladás jelentéséhez.
(….)
fi) A projekt megvalósítása során legalább az alábbi
mérföldköveket szükséges tervezni:

a
végzettség
nélküli
iskolaelhagyás
helyzetfelmérés és cselekvési terv alapelveinek
és módszertanának kidolgozása,

vezetői felkészítés és tréning tartalmi és

dd) Adatszolgáltatás havi gyakorisággal a GINOP- 6.2.3-17
„A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése”
című felhívás keretében megvalósuló projektek
előrehaladásáról.
(….)
ee) Adatszolgáltatási felület kifejlesztése a GINOP -6.2.3-17
„A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése”
című felhívás keretében projektet megvalósító szakképző
intézmények számára az előrehaladás jelentéséhez.
(….)
fi) A projekt megvalósítása során legalább az alábbi
mérföldköveket szükséges tervezni:
•
a végzettség nélküli iskolaelhagyás helyzetfelmérés
és cselekvési terv alapelveinek és módszertanának
kidolgozása,
•
vezetői felkészítés és tréning tartalmi és módszertani
kialakítása,
•
tanár-továbbképzési tartalom kidolgozása
•
a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú
stratégia kiegészítése a szakképzés és felnőttkori
tanulás szakterületre vonatkozó sajátos elemekkel.
•
helyi cselekvési tervek minősítése.
fj) A szakmai megvalósítás 3.1. db)) pontjában
meghatározott
projekt
megvalósítását
segítő
minőségbiztosítási tevékenysége ellátása tekintetében
különösen az alábbi feladatok értendők:
a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint konzorciumi
partner nyomon követi a projekt szakmai és
pénzügyi előrehaladását, végzi a szakmai és
pénzügyi megvalósítás alátámasztását szolgáló
dokumentáció
minőségbiztosítását,
a
megvalósítás
hatékonyságának
biztosítására




módszertani kialakítása,
tanár-továbbképzési tartalom kidolgozása
Helyi cselekvési tervek minősítése.

Kötelező vállalások:

monitoring rendszert működtet, és a szakmai
megvalósítás kritikus pontok, kockázati események
felmerülése esetén értékelést készít és megoldási
javaslatokat készít, valamint közreműködik egyéb,
a projekt megvalósítással kapcsolatos feladatokban
a konzorciumi partnerekkel.

Kötelező vállalások:
Vállalás

Cél
érté
k
1 db

Jó gyakorlat
gyűjtemény
kiadvány

Pedagógus
továbbképzé
si programok
akkreditálása
és lektorált,
szerkesztett
formában
történő
közzététele

8 db

Célérték
elérés
időpo
ntja
projekt fizikai
befejezése

projekt fizikai
befejezése

Igazolás módja

fizikai befejezése
online közzététel

online közzététel
akkreditációs
lajstromszámmal,
fizikai
befejezése

Vállalás

Célérték

1 db
Jó gyakorlat
gyűjtemény
kiadvány

Pedagógus
továbbképzé
si programok
akkreditálása
és lektorált,
szerkesztett
formában
történő
közzététele
Feladatbankba
feltöltött
feladatok
száma

Pályaorientáci
ós képzésben
részvevők
száma

8 db

Célérték
elérés
időpontja
projekt fizikai
befejezése

projekt fizikai
befejezése

Igazolás módja

fizikai befejezése
online közzététel

online közzététel
akkreditációs
lajstromszámmal,
fizikai
befejezése fizikai befejezése

továbbképzési programok akkreditálása és lektorált, szerkesztett formában történő közz

100 db

projekt fizikai
befejezése

700 fő

projekt fizikai
befejezése

online feladatbank
fizikai közzététele
befejezése fizikai befejezése

jelenléti ívek,
tanúsítványok,
tananyagok

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom
csökkenése esetén az elszámolható költség és a támogatás
összege
arányosan
csökkentésre
kerül
az
érintett
tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

továbbképzési programok akkreditálása és lektorált, szerkesztett formában történő közzététele

Feladatbankba
feltöltött
feladatok
száma

100 db

projekt fizikai
befejezése

online feladatbank
fizikai
befejezése
közzététele

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vállalás egyben a Felhívás 3.4.1.
pontja szerinti műszaki-szakmai tartalom részét képezi, nem
teljesülése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére
vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének
65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.
3.3.2
A
projekt
végrehajt
ására
rendelkez
ésre álló
időtartam
módosult

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

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2021. 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.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása
(záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt
fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2022. március 31.
A két időpont közül a korábbi az irányadó.

3.5.1
Indikátoro
k
módosult

Mutatók

Célszámok

Célérték elérés
időpontja

Kompetencia-alapú
képzésekhez
kidolgozott
új
tananyagok,
módszertanok száma3

célérték
nélküli

projekt
fizikai
befejezése

Tananyagok alkalmazását
képzéseken
részt
szakemberek száma4

célzó
vevő

320 fő

projekt
fizikai
befejezése

Tananyagok alkalmazását célzó
képzéseken
képesítést,
tanúsítványt szerző szakemberek
száma5

280 fő

projekt
fizikai
befejezése

A
megvalósítás
és
a
fenntartás
időszakában
a
kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot
szolgáltatni.
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

Mértékegység

Típu
sa1

Célérték

Azonosító

ESZA

db

OPKim
eneti

célérték
nélküli

6.2.1

ESZA

fő

OPKim
eneti

1000 fő

6.2.2

fő

OPered
mén
y

850 fő

6.2.2

Indikátor neve

Alap

A kompetencia-alapú
képzésekhez
kidolgozott új
tananyagok,
módszertanok száma6
Tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken résztvevő
szakemberek száma7
Tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken
képesítést, vagy
tanúsítványt szerző
szakemberek száma8

ESZA

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a
projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni.
A fenti indikátorokra vonatkozóan (ahol releváns) nemek szerinti
megbontásban szükséges célértéket tervezni és adatot szolgáltatni,
a célérték teljesítését azonban csak az összesített mutató esetében
vizsgálja az irányító hatóság.

3

Ezen indikátor megfeleltethető a VEKOP-ban Az intézkedések keretében kidolgozott új tananyagok, módszertan száma indikátornak
Ezen indikátor megfeleltethető a VEKOP-ban A kompetencia alapú képzésekhez készített tananyagok alkalmazását célzó képzéseken résztvevő szakemberek száma indikátornak
5
Ezen indikátor megfeleltethető a VEKOP-ban A kompetencia alapú képzésekhez készített tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, vagy tanúsítványt szerző szakemberek száma
indikátornak
6
Ezen indikátor megfeleltethető a VEKOP-ban Az intézkedések keretében kidolgozott új tananyagok, módszertan száma indikátornak
7
Ezen indikátor megfeleltethető a VEKOP-ban A kompetencia alapú képzésekhez készített tananyagok alkalmazását célzó képzéseken résztvevő szakemberek száma indikátornak
4

8

Ezen indikátor megfeleltethető a VEKOP-ban A kompetencia alapú képzésekhez készített tananyagok alkalmazását célzó képzéseken képesítést, vagy tanúsítványt szerző szakemberek száma
indikátornak

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.

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.

3.5.3.Egy
éni szintű
adatgyűjt
és ESZA
forrásból
megvalós
uló
felhíváso
k esetén
módosult

A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az
1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében szereplő mutatók
vonatkozásában egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást kell
vezetnie a bevont célcsoportról.

A támogatást igénylőnek a projekt keretében az Európai Szociális
Alapról szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt
közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében a
rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a
bevont célcsoport tagjairól. Az adatgyűjtési kötelezettség a program
azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül kedvez
a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik
számára egyedi kiadások különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való
belépéskor, valamint a projektből valótörténő kilépéskor kérdőívet
kell szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK
felületen kell a Kedvezményezettnek, illetve megbízottjának
rögzíteni. A Kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és
felelősségét az adatfeldolgozási szerződés rögzíti, amelyet az
Irányító Hatóság a támogatási szerződéssel egyidejűleg köt meg a
Kedvezményezettel. Az adatfeldolgozási szerződés és a kérdőívek
megtekinthetőek a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404 oldalon.

Az adatgyűjtési kötelezettség csak a projekt tényleges célcsoport
tagjaira, azaz a résztvevőkre áll fenn

3.6
Fenntartá
si
kötelezett
ség
4.1.
Támogat
ást
igénylők
köre
törlés

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.

Jelen felhívás keretében a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal a Nemzetgazdasági Minisztérium
együttesen jogosultak támogatási kérelmet benyújtani, melyek a
programot konzorciumot alkotva valósítják meg.

Jelen felhívás keretében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal jogosult támogatási kérelmet benyújtani

A jelen felhívás keretében a fent felsorolt szervezeteknek a
konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást
kell kötniük. A konzorciumi együttműködési megállapodással a
tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak
támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott
módon közösen megvalósítják.
Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a jelen
Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel, részt
vesz a projekt alapvető céljának megvalósításában és
támogatásban részesülhet.

5.5.
Az
elszámol
ható
költségek
köre

A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés
meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban
csak különösen indokolt esetben az irányító hatóság előzetes
hozzájárulásával van lehetőség módosításra.
ee) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj:


irodabérlet vagy terembérlet a szakmai megvalósításhoz
indokolt mértékben

ee) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj:
• irodabérlet vagy terembérlet a szakmai megvalósításhoz
indokolt mértékben
• szakmai megvalósításhoz szükséges, indokolt mértékű és
indokolt felszereltségű gépjármű bérlése

5.6.
Az
elszámol
hatóság
további
feltételei

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):

módosult,
kiegészül
t

q)
A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a közreműködő
munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el, míg a
tevékenység ellátása során felmerült egyéb költségeket (pl.
anyagköltség,
rezsiköltség)
a
felhívás
5.5.
pontjában
meghatározott megfelelő költségsorokra szükséges tervezni. 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.

e) a 300 000 Ft egyedi elszámolható összköltséget meghaladó, de
közbeszerzési értékhatárt el nem érő:
f)
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható
összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a
kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár
alátámasztása.
q)
Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz.
melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategóriák
költségtípusai vonatkozásában számolható el:
•
projekt előkészítés;
•
projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás.
•
célcsoport támogatásának költségei
r)
A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a közreműködő
munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.
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.
w) Munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnése vagy
megszüntetése esetében a munkaviszonyra, közalkalmazotti
jogviszonyra és a közszolgálati, kormányzati szolgálati,
állami
szolgálati
jogviszony
megszűnésére
vagy

x)

y)

5.6.1
Átalány
alapú
elszámol
ás
alkalmaz
ása

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja
alapján nem alkalmazható egyszerűsített elszámolási mód
közvetett
költségekre
vonatkozó
közbeszerzési
eljárás
lefolytatását követően kötött szerződés keretében felmerült
költségre, így amennyiben a meghatározott közvetett költségek
valamelyikéhez közbeszerzési eljárás kapcsolódik úgy azon
költségekre egyszerűsített elszámolás nem alkalmazható,

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.
A gépjárműbérleti költségek – a költséghatékonysági
szempontok figyelembe vételével – olyan mértékben
számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez
kapcsolódnak, illetve amilyen mértékben annak célját
szolgálják. Ennek alátámasztása a kedvezményezett
kötelezettsége.
Hivatali vagy bérelt vagy saját gépjármű (ideértve a közeli
hozzátartozó tulajdonában álló gépjárművet is) használata
esetén a megtett kilométerek alapján a tényleges
üzemanyag-költség vagy az adóhatóság által közzétett
elszámolható üzemanyag-költség és a kilométerenkénti
adómentes térítés figyelembe vételével számolhatók el.
Hivatali vagy bérelt vagy saját gépkocsi használata esetén
elszámolható a projekthez kapcsolódó parkolási díj és
autópálya használati díj.

Teljes egészében közbeszerzési vagy beszerzési eljárás
keretében megvalósuló projektek megvalósítása során felmerült
költségek esetén nem alkalmazható egyszerűsített elszámolási
mód. Ha az elszámolni tervezett költségeknek csak egy része
keletkezett közbeszerzési vagy beszerzési eljárás keretében
megkötött szerződésből az alkalmazhatóság feltételeit vizsgálni
kell. A közbeszerzési érintettségről a támogatást igénylőnek, a

módosult

elszámolásuk valós költség alapú elszámolással történik. A
közbeszerzési érintettségről a támogatást igénylőnek, a
támogatási
igény
benyújtásával
egyidejűleg
szükséges
nyilatkoznia, hogy melyik közvetett költségkategória lesz
közbeszerzéssel érintett.

támogatási igény
nyilatkoznia.

benyújtásával

egyidejűleg

(….)
A költségvetési arányoknál az 5.7
feltételeket is figyelembe kell venni.

j) gépjármű lízing, gépjárműbérlet, gépjármű vásárlás

5.8. Nem
elszámol
ható
költségek
köre
törlés
6.2.
A
támogatá
si
szerződé
s
módosítá
sára
irányuló
kérelemh
ez
csatoland
ó
melléklet
ek listája
módosult,
kiegészül
t

7.

Új vagy módosított költségtételek tekintetében - a bruttó
300.000.- Ft összeget meghaladó költségtételek esetén - 3
db egymástól független árajánlatadók által kiállított, magyar
nyelvű, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes,
árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:

A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számon megkötött
támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem
dokumentációja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat alapján jelen felhívásban
megemelt keretösszegre 2017. április 3. - május 31. között
rögzíthető elektronikus módon.

szükséges

j)

pontban

rögzített

gépjármű lízing, gépjármű vásárlás

8. 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:
A projekt azon beszerzései esetén, amelyek elszámolható
összköltsége 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.
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. Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható

összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a
kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár
alátámasztása.
A GINOP-6.2.2-VEKOP-15-2016-00001 számon megkötött
támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem
dokumentációja 2019. szeptember 16. - október 31. között
rögzíthető elektronikus módon.

7.
További
informáci
ók
kiegészül
t

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.

