Módosul a „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című (EFOP-2.1.2-16
kódszámú) felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című (EFOP-2.1.2-16 kódszámú) felhívás az alábbiak
szerint:

5. oldal
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános
Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁÚF), 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.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely
fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a
jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános
Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója
megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon.
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a
támogatási
kérelem
adatlap
együttesen
tartalmazzák
a
támogatási
kérelem
elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely
fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a
jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.

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 megjelenő
közleményeket!
1.2. A rendelkezésre álló forrás
Eredeti szövegrész

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.palyazat.gov.hu honlapon
megjelenő közleményeket!
Módosított szövegrész

A
Felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra
rendelkezésre
álló
tervezett
keretösszeg 5 500 000 000 Ft

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 867 325
082 Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:
161 db

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:
161 db

2.- Az ügyfélszolgálat elérhetősége
Eredeti szöveg
Kérjük, kövesse
kapcsolatos

figyelemmel a felhívással
közleményeket
a

Módosított szöveg
Kérjük, kövesse
kapcsolatos

figyelemmel a felhívással
közleményeket
a

www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi
2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is
megtalálhatja!
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
Eredeti szövegrész
Szabadidő és játszóudvar kialakítása során
alkalmazni
kell
a
játszótéri
eszközök
biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM
rendelet 1. és 3. mellékletét.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
Eredeti szövegrész
Szabadidő és játszóudvar kialakítása során
alkalmazni kell a játszótéri eszközök biztonságáról
szóló
78/2003
(XI.27.)
GKM
rendelet
(továbbiakban 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet )1.
és 3. mellékletét.

www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi
2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is
megtalálhatja!

Módosított szövegrész
Szabadidő és játszóudvar kialakítása során
alkalmazni
kell
a
játszótéri
eszközök
biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM
rendelet (a továbbiakban: 78/2003. (XI. 27.( GKM
rendelet) 1. és 3. mellékletét.

Módosított szövegrész
Szabadidő és játszóudvar kialakítása során
alkalmazni kell a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 1.
és 3. mellékletét.

3.4.3 A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó
elvárások
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész

A
kedvezményezett
a
projekt
végrehajtása során a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet az építési beruházások, valamint az
építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és
mérnöki
szolgáltatások
közbeszerzésének
részletes szabályairól, a projekt megvalósításának
időpontjában hatályos közbeszerzési törvény,
illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei,
továbbá a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
vonatkozó részeiben foglaltak szerint köteles
eljárni. Az irányadó jogszabályban meghatározott
kötelezettségek megállapítása és betartása a
támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett
feladata. Kérjük továbbá figyelembe venni az ÁÚF
9. fejezetében foglaltakat.
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
Eredeti szövegrész

A
projektelőkészítési
költségek
elszámolhatóságának kezdete: a felhívás Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő
megjelenésének napja (2016. február 9.).

A kedvezményezett a projekt végrehajtása során az
építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások
közbeszerzésének
részletes
szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet, a projekt megvalósításának időpontjában
hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak
vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó
részeiben foglaltak szerint köteles eljárni. Az
irányadó
jogszabályban
meghatározott
kötelezettségek megállapítása és betartása a
támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett
feladata. Kérjük továbbá figyelembe venni az ÁÚF
9. fejezetében foglaltakat.
Módosított szövegrész

A
projektelőkészítési
költségek
elszámolhatóságának
kezdete:
a
felhívás
1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő
megjelenésének napja (2016. február 9.).

7. További információk
Eredeti szövegrész

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.1
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

Módosított szövegrész

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 Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor
és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve
a kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és
azok mellékleteiben feltüntetett személyes
adatokat, a palyazat.gov.hu honlapon elérhető
Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési
célok és jogalapok mentén.
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,

támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni
szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága
megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés
jogszerűségével
kapcsolatban
a
döntéselőkészítési 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.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen
felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve
jogszabályban
meghatározott
esetben
felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az irányító
hatóság indoklással ellátott közleményt tesz
közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét,
hogy az ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon
található és általános tájékoztatást nyújt az
alábbiakról:

úgy
a
Támogató
számára
dokumentumokat be kell nyújtani.

a

releváns

A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási
szakaszában is meg kell felelnie a fenti
előírásoknak.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen
felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve
jogszabályban
meghatározott
esetben
felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az irányító
hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé
a www.palyazat.gov.hu oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét,
hogy az ÁÚF a www.palyazat.gov.hu honlapon
található és általános tájékoztatást nyújt az
alábbiakról:

