Módosult az „EFOP-4.1.2-17 „Iskola 2020” Köznevelési intézmények
infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a
minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a „„Iskola 2020” Köznevelési
intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás
megteremtése érdekében” című (EFOP-4.1.2-17 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:
A felhíváshoz kapcsolódó kitöltőprogram később kerül módosításra.
1.) Módosult a Felhívás 3.4.1.1. „Műszaki és szakmai elvárások” pontja:

Eredeti szöveg:
Igényelt
támogatási
projektszinten

összeg

150.000.001 Ft – 1.000.000.000 Ft
között
1.000.000.001 Ft -

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető munkaideje
Projekt
önálló Projekt
konzorciumi
megvalósítása esetén: formában
történő
megvalósítása esetén:
legalább heti 20 óra
legalább heti 30 óra
heti 40 óra

Módosult szöveg:
Igényelt
támogatási
projektszinten

összeg

150.000.001 Ft – 1.000.000.000 Ft
között
1.000.000.001 Ft -

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető munkaideje
Projekt
önálló Projekt
konzorciumi
megvalósítása esetén: formában
történő
megvalósítása esetén:
legalább heti 10 óra
legalább heti 30 óra
legalább heti 20 óra

2.) Módosult a Felhívás 3.5.2. „A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam” pontja:

Eredeti szöveg:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási
szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően
legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Módosult szöveg:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási
szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését követően
legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.

3.) Módosult a Felhívás 5.7. „Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások” pontja:

Eredeti szöveg:
A projekt elszámolható építési
költségéből számított fajlagos és
egyéb korlátok

Új épület építése, bővítés
esetén max. bruttó 280.000 Ft /
bruttó m² (ide nem értve a
mindennapos
testnevelésnek
teret biztosító létesítményeket).

tervezői nyilatkozat

Felújítás, korszerűsítés esetén
max. bruttó 180.000 Ft / bruttó
m²

tervezői nyilatkozat

Iskolaudvar felújítás (ide nem
értve
a
mindennapos
testnevelésnek teret biztosító
szabadtéri helyszíneket, így
különösen a sportudvart) bruttó
12.500 Ft/ bruttó m²

tervezői nyilatkozat

Új épület építése, bővítés
esetén max. bruttó 280.000 Ft /
bruttó m² (ide nem értve a
mindennapos
testnevelésnek
teret biztosító létesítményeket).

tervezői nyilatkozat

Felújítás, korszerűsítés esetén
max. bruttó 180.000 Ft / bruttó
m²

tervezői nyilatkozat

Iskolaudvar felújítás (ide nem
értve
a
mindennapos
testnevelésnek teret biztosító
szabadtéri helyszíneket, így
különösen a sportudvart) bruttó
12.500 Ft/ bruttó m²

tervezői nyilatkozat

Új épület építése, bővítés
esetén max. bruttó 345.520 Ft /
bruttó m² (ide nem értve a
mindennapos
testnevelésnek
teret biztosító létesítményeket).

tervezői nyilatkozat

Felújítás, korszerűsítés esetén
max. bruttó 222.120 Ft / bruttó

tervezői nyilatkozat

Módosult szöveg:
A projekt elszámolható építési
költségéből számított fajlagos és
egyéb korlátok 2019. július 31.

előtt hatályba lépett
vállalkozói szerződés esetén

A projekt elszámolható építési
költségéből számított fajlagos és
egyéb korlátok 2019. július 31.
után hatályba lépett vállalkozói
szerződés esetén

m²
Iskolaudvar felújítás (ide nem
értve
a
mindennapos
testnevelésnek teret biztosító
szabadtéri helyszíneket, így
különösen a sportudvart) bruttó
15.425 Ft/ bruttó m²

tervezői nyilatkozat

Általános iskolai és középiskolai
épület
fejlesztési
elem
vonatkozásában
maximum
1
bruttó 1.100.000 Ft/tanuló , bele
nem értve a mindennapos
testnevelés feltételeinek és a
természettudományos
labor
kialakításához
kapcsolódó
infrastrukturális költségeket (az
egy gyermekre jutó összes
elszámolható
építési
költségbe nem számít bele a
kiszolgáló helyiségekre jutó
építési költség)

Projekt
költségvetésébe
tervezett, az adott fejlesztési
elemre vonatkozó (általános
iskola,
gimnázium)
elszámolható építési költség/
beruházással érintett gyermek
száma összesen, hozzáadva a
beruházás
keretében
létrehozott
tényleges
kapacitásbővítés összege

Általános iskolai és középiskolai
épület
fejlesztési
elem
vonatkozásában
maximum
2
bruttó 1.100.000 Ft/tanuló , bele
nem értve a mindennapos
testnevelés feltételeinek és a
természettudományos
labor
kialakításához
kapcsolódó
infrastrukturális költségeket (az
egy gyermekre jutó összes
elszámolható
építési
költségbe nem számít bele a
kiszolgáló helyiségekre jutó
építési költség)

Projekt
költségvetésébe
tervezett, az adott fejlesztési
elemre vonatkozó (általános
iskola,
gimnázium)
elszámolható építési költség/
beruházással érintett gyermek
száma összesen, hozzáadva a
beruházás
keretében
létrehozott
tényleges
kapacitásbővítés összege

Eredeti szöveg:
Egy gyermekre jutó összes
elszámolható építési költség

Módosult szöveg:
Egy gyermekre jutó összes
elszámolható építési költség a
2019. július 31. előtt hatályba
lépett vállalkozói szerződés
esetén

1 Ettől a korláttól kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha az ingatlan műszaki állapota alapján szükséges statikai állapotát javító
beruházás (pl. alapozás).
2 Ettől a korláttól kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha az ingatlan műszaki állapota alapján szükséges statikai állapotát javító
beruházás (pl. alapozás).

Egy gyermekre jutó összes
elszámolható építési költség a
2019. július 31. után hatályba
lépett vállalkozói szerződés
esetén

Általános iskolai és középiskolai
épület
fejlesztési
elem
vonatkozásában
maximum
3
bruttó 1.357.400 Ft/tanuló , bele
nem értve a mindennapos
testnevelés feltételeinek és a
természettudományos
labor
kialakításához
kapcsolódó
infrastrukturális költségeket (az
egy gyermekre jutó összes
elszámolható
építési
költségbe nem számít bele a
kiszolgáló helyiségekre jutó
építési költség)

Projekt
költségvetésébe
tervezett, az adott fejlesztési
elemre vonatkozó (általános
iskola,
gimnázium)
elszámolható építési költség/
beruházással érintett gyermek
száma összesen, hozzáadva a
beruházás
keretében
létrehozott
tényleges
kapacitásbővítés összege

3 Ettől a korláttól kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha az ingatlan műszaki állapota alapján szükséges statikai állapotát javító
beruházás (pl. alapozás).

