Módosult a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal
(ESZA)” (EFOP-1.6.2-16 kódszámú) című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a „Szegregált
élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (EFOP-1.6.2-16
kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
I. Bevezető
Eredeti szöveg:
A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum
(a
továbbiakban:
ÁÚF),
amelynek
hatályos
verziója
megtalálható
a
www.szechenyi2020.hu honlapon.
(…)
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!

Módosított szöveg:
A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum
(a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu
honlapon.
(…)
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!

II. 1.2. A rendelkezésre álló forrás
Eredeti szöveg:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
21.311.346.929 Ft.

Módosított szöveg:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
19.498.570.826 Ft.

III. 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
Eredeti szöveg:
Kérjük,
kövesse
figyelemmel
a
felhívással
kapcsolatos
közleményeket
a
www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus
elérhetőségeit is megtalálhatja!

Módosított szöveg:
Kérjük,
kövesse
figyelemmel
a
felhívással
kapcsolatos
közleményeket
a
www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus
elérhetőségeit is megtalálhatja!

IV. 3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
Eredeti szöveg:
VII.
Helyi
humán
szolgáltatási
együttműködésének megerősítése

kapacitások

fejlesztése

és

a

szolgáltatók

a) A konzorciumi partnerek, együttműködő partnerek és egyéb helyi szereplők
bevonásával (pl. iskola, tanoda, egyház, családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltató) rendszeres időközönként workshopok megtartása;

Módosított szöveg:
VII.
Helyi
humán
szolgáltatási
együttműködésének megerősítése

kapacitások

fejlesztése

és

a

szolgáltatók

a) A konzorciumi partnerek, együttműködő partnerek és egyéb helyi szereplők
bevonásával (pl. iskola, tanoda, egyház, családsegítő és gyermekjóléti szolgáltató
központok óvodai és iskolai szociális segítőivel) rendszeres időközönként
workshopok megtartása;

V. 3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek
Eredeti szöveg:
Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének
megerősítése
1.
2.

A helyi szolgáltatók, főbb társadalmi és gazdasági szereplők szemléletformálása.;
A helyi szolgáltatók szolgáltatásainak fejlesztése (képzéssel, tanácsadással).

Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
3.
Hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok
beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.).
4.
Jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési
jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás.
5.
A különféle közszolgáltatásokhoz való hozzájutás logisztikai és kommunikációs
segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése,
koordináció, stb.).
Módosított szöveg:
Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének
megerősítése
1. A helyi szolgáltatók, főbb társadalmi és gazdasági szereplők szemléletformálása.;
2. A helyi szolgáltatók szolgáltatásainak fejlesztése (képzéssel, tanácsadással).
Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
3. Hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok
beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.).
4. Jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról
történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás.
5. A különféle közszolgáltatásokhoz való hozzájutás logisztikai és kommunikációs
segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése,
koordináció, stb.).
6. A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges nem kötelező
védőoltások biztosítása a közvetlen célcsoport számára.

VI. 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek

Eredeti szöveg:
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek.

A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az ÁÚF c.
dokumentum 10. pontja, illetve a www.szechenyi2020.hu oldalról letölthető
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei c. útmutató „KTK_2016_07_05től_hatályos” és a „Széchényi2020 útmutató arculati kézikönyv” tartalmazza.

Módosított szöveg:

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek.

A kötelező tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket az ÁÚF c.
dokumentum
10.
pontja,
illetve
a
www.palyazat.gov.hu
oldalról
letölthető
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei c. útmutató „KTK_2016_07_05től_hatályos” és a „Széchényi2020 útmutató arculati kézikönyv” tartalmazza.

VII. 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Eredeti szöveg:
A projekt megvalósítása során legalább 4 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó
mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

1. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 6 hónapon belül a célcsoporttagok
egyéni fejlesztési terveinek elkészítése
2. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 12 hónapon belül a projekt
keretében a bevont célcsoporttagok 100%-val megkötik az együttműködési
megállapodást és az összes elszámolható költség legalább 15%-áról kifizetési
igénylést nyújt be.
3. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 36 hónapon belül a projekt
keretében a bevont célcsoporttagok legalább 70%-ának képzésbe vonása
megtörténik, valamint a bevont célcsoporttagok legalább 20%-a részesül
egészségügyi szűrésben. Az összes elszámolható költség legalább 70%-áról
kifizetési igénylést nyújt be.
4. mérföldkő: A projekt fizikai befejezése megtörténik és az összes elszámolható
költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt
megkezdésétől számított 48 hónapon belül.

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

1. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 6 hónapon belül a célcsoporttagok
egyéni fejlesztési terveinek elkészítése
2. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 12 hónapon belül a projekt
keretében a bevont célcsoporttagok 100%-val megkötik az együttműködési

megállapodást és az összes elszámolható költség legalább 15%-áról kifizetési
igénylést nyújt be.
3. mérföldkő: A projekt fizikai befejezése megtörténik és az összes elszámolható
költség legalább 90%-áról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt
megkezdésétől számított 48 hónapon belül.

VIII. 5.4. Előleg igénylése
Eredeti szöveg:
A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg, továbbá a
felhívás mellékletei között.
Módosított szöveg:
A likviditási terv sablonja a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg, továbbá a
felhívás mellékletei között.

IX. 5.5. Az elszámolható költségek köre
Új szöveg:
A százalékos átalány elszámolásba bevont közvetett költségek kifizetése a vetítése alapot
képező költség kifizetésével egyidejűleg történik, attól nem különválasztható.
Amennyiben a támogatást igénylő konzorcium, a fentiek a következő előírások mentén
értelmezendőek. A százalékos korlát konzorciumi tagonként értendő, a vetítési alap
konzorciumi tagonként a szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő
munkatársak személyi jellegű ráfordítása. Amennyiben a konzorciumi partner
költségvetésében nem szerepelnek az átalány elszámolásba bevont közvetett költségek,
a konzorciumi partner nem részesülhet az átalány alapon történő kifizetésben.
Amennyiben valamely, az átalány elszámolásba bevont közvetett költségre nézve jelen
Felhívás 5.7 pontja költségkorlátot állapít meg, annak tervezése és betartása projekt
szinten értelmezendő.

Amennyiben
a
megvalósítás
során
szabálytalansági
eljárás
eredményeként
megállapítható, hogy pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása
szükséges, adott tételek levonásával, elszámolható összegének csökkentésével, vagy
egyes
költségtípusokra
fordítható
támogatási
összeg
csökkentésével,
a
szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan
hozzáadásra kerül a százalékos átalánnyal érintett összeg is.

X. 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások

Új szövegrész:
A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a
műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás
eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg
nem növekedhet.

XI. 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 projektadatlapon 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 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

(…)
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.

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, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be
kell nyújtani.
(…)
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.

