Módosult „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának
megőrzése a Miniszterelnökség központi koordinációs feladatainak ellátásánál” című
(KÖFOP-3.2.6-16 kódszámú) felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése a Miniszterelnökség központi
koordinációs feladatainak ellátásánál” című (KÖFOP-3.2.6-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosuló pont
megnevezése

nyitólap

1.1
A
Felhívás
indokoltsága és célja

1
2

Korábbi szöveg
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Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a benyújtott támogatási kérelmekről a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
(továbbiakban:
Korm.
rendelet)
szerint
1
meghatározott határidőn belül dönt.
A felhívás feltételeinek megfelelő támogatási
kérelmet vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, mely
maximum 22, 992 444 56 milliárd forint

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a benyújtott támogatási kérelmekről a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.
2
rendelet) szerint meghatározott határidőn belül dönt.
A felhívás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmet
vissza
nem
térítendő
támogatásban
részesíti
a
rendelkezésre álló forrás erejéig, mely maximum
23, 849 444 56 milliárd forint

Egyúttal a felhívás lehetőséget biztosít a támogatást igénylő
által végzett, a 2007-2013-as programozási időszak
feladataihoz szükséges szervezeti, technikai és humán
erőforrások finanszírozására.

Egyúttal a felhívás lehetőséget biztosít a támogatást igénylő által
végzett, a 2007-2013-as programozási időszak feladataihoz
szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrás, valamint a
2021-2027 programozási időszakra történő felkészülés keretében
felmérések elvégzésének, módszertani anyagok kidolgozásának,
szakértői kapacitás finanszírozására, amelyek szükségesek a
következő programozási időszak tervezéséhez és megalapozásához.

A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
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A felhívás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmet vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a támogató a
rendelkezésre álló forrás erejéig, mely maximum 22, 992 444
56 milliárd forint.
.
.
. többi költség tekintetében legfeljebb 1,706 milliárd Ft
összegben;

A projekt megvalósítása során az alábbi mérföldköveket
mindenképpen szükséges tervezni:
1. Kötelezően szereplő mérföldkő


3.2
A
projekt
műszaki-szakmai
tartalmával és a
megvalósítással
kapcsolatos
elvárások




Mérföldkő megnevezése: Éves központi
koordinációs feladatok ellátása, első félév
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: naptári első
félév végét követő hónap vége (201...07.31.),
tárgyidőszak: első félév.
Minden év július 31-re szükséges külön-külön
mérföldkövet rögzíteni.
A mérföldkőhöz eredményt kell rendelni az alábbiak
szerint:
o kötelezően választható legalább kettő a
támogatást igénylő feladatához kapcsolódó
eredmény. Például:
 a Morpheus és E-munka rendszer
optimalizálása
 a XIX. fejezet következő évi
költségvetési tervének összeállítása
 2014-2020-as
felhívások
minőségbiztosítása
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A felhívás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmet vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a támogató a rendelkezésre álló
forrás erejéig, mely maximum 23, 849 444 56 milliárd forint.
.
.
. többi költség tekintetében legfeljebb 2,563 milliárd Ft összegben;

A projekt megvalósítása során az alábbi mérföldköveket
mindenképpen szükséges tervezni:
1. Kötelezően szereplő mérföldkő





Mérföldkő megnevezése: Éves központi koordinációs
feladatok ellátása, első félév
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: naptári első félév
végét követő hónap vége (201...07.31.), tárgyidőszak: első
félév.
Minden év július 31-re szükséges külön-külön mérföldkövet
rögzíteni.
A mérföldkőhöz eredményt kell rendelni az alábbiak szerint:
o kötelező választani legalább kettő a támogatást
igénylő feladatához kapcsolódó eredményt. Például:


a
Morpheus
és
E-munka
rendszer
optimalizálása - a projekt elszámolásának
összeállításához szükséges optimalizált
rendszerek száma; mértékegysége: darab



a XIX. fejezet következő évi költségvetési
tervének összeállítása - a XIX. fejezet
következő
évi
költségvetési
terve;
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mértékegysége: darab

Az eredményhez kapcsolódó számszerűsíthető
célértéket (eredmény leírása), célértékeket a



támogatást igénylő szabadon választhatja meg.
Például:



a

projekt

elszámolásának

összeállításához
szükséges
optimalizált
rendszerek
száma;
mértékegysége: darab


a XIX. fejezet következő évi
költségvetési terve; mértékegysége:
darab



a
mérföldkő
eléréséig
minőségbiztosításon átesett 20142020-as
felhívások
száma
kumuláltan (felhívások státusza:
„Felhívás dokumentumai jóváhagyva
Koordináló
Szervezet
által”);
mértékegysége: darab





Az eredményekhez számszerűsíthető célértéket nem
szükséges vállalni, de az eredmények tényértékről
köteles a kedvezményezett a megvalósítás során és a
záráskor a beszámoló keretében jelenteni.
2. Kötelezően szereplő mérföldkő





2. Kötelezően szereplő mérföldkő
Mérföldkő megnevezése: Éves központi
koordinációs feladatok ellátása, második félév
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: naptári
második félév végét követő január 31. (201...01.31.),
tárgyidőszak: második félév.
Minden év január 31-re szükséges külön-külön
mérföldkövet rögzíteni.
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2014-2020-as felhívások minőségbiztosítása
- a mérföldkő eléréséig minőségbiztosításon
átesett 2014-2020-as felhívások száma
kumuláltan (felhívások státusza: „Felhívás
dokumentumai
jóváhagyva
Koordináló
Szervezet által”); mértékegysége: darab

Mérföldkő megnevezése: Éves központi koordinációs
feladatok ellátása, második félév
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: naptári második
félév végét követő január 31. (201...01.31.), tárgyidőszak:
második félév.
Minden év január 31-re szükséges külön-külön mérföldkövet
rögzíteni.
A mérföldkőhöz eredményt kell rendelni az 1. mérföldkőnél
leírtaknak megfelelően.

A
projekt
mérföldköveihez
kapcsolódó,
valamint
záró
beszámolójában az egyes vállalások teljesítéséről be kell számolni,
az igazoló és alátámasztó dokumentumokat be kell nyújtani. Az
igazoló dokumentáció a projektdokumentáció részét képezi.
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A mérföldkőhöz eredményt kell rendelni az alábbiak
szerint:
o kötelezően választható legalább kettő a
támogatást igénylő feladatához kapcsolódó
eredmény.
o

Az
eredményhez
kapcsolódó
számszerűsíthető célértéket (eredmény
leírása), célértékeket a támogatást igénylő
szabadon választhatja meg.
.
.

nem szerepelt
3.2
A
projekt
műszaki-szakmai
tartalmával és a
megvalósítással
kapcsolatos
elvárások
3.3.1
A
projekt
megkezdése
3.3.2
A
projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló
időtartam

A projekt mérföldköveit 2021. január 31-ig szükséges
tervezni (tárgyidőszak: 2020. második félév).

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes
szabályozást az Általános Útmutató a Felhívásokhoz
(továbbiakban: ÁÚF) 8.6.1. pontja tartalmazza.
A Projekt megvalósításhoz kapcsolódó belső humán
kapacitást (személyi jellegű költségek - hazai
finanszírozás)
2018.12.31-ig,
a
működés,
feladatellátásához kapcsolódó tevékenységeket és
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törölve

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó
szabályozást az ÁÚF 8.7.6.1. pontja tartalmazza.

törölve

részletes
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költségeket 2020.12.31-ig szükséges megtervezni.

4.3 A támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és módja

5.2 A projekt javaslat
maximális
elszámolható
összköltsége

j) a 1584/2019 (X.15.) Korm.határozatban foglalt módosítás
vonatkozásában a támogatási szerződés módosítási kérelem
benyújtása a felhívás módosítás megjelenésétől lehetséges.

nem szerepelt

A felhívás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmet vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a támogató a
rendelkezésre álló forrás erejéig, mely maximum 22, 992 444
56 milliárd Ft

…

….
-

A felhívás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmet vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a támogató a rendelkezésre álló
forrás erejéig, mely maximum 23, 849 444 56 milliárd Ft

többi költség tekintetében legfeljebb 1,706 milliárd Ft
összegben;

Az előlegigénylés feltételeit az ÁÚF 8.2. pontja tartalmazza.

-

többi költség
összegben;

tekintetében

legfeljebb

2,563

milliárd

Ft

Az előlegigénylés feltételeit az ÁÚF 8.3. pontja tartalmazza.

5.4 Előleg igénylése

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon, a
Segédletek mappában található meg.

A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon, a
Segédletek mappában, valamint a www.palyazat.gov.hu honlapon
(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4383/) található meg.

5.5
Elszámolható
költségek köre

A projekt személyi jellegű költségeit 2018.12.31-ig, az
egyéb költségeit 2020.12.31-ig szükséges tervezni a
technikai segítségnyújtás elszámolhatósági szabályait
alkalmazva.
A projekt további éveire szóló költségei projekt
módosítás keretében lesznek megítélve.

törölve
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272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak
nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a jelen
útmutató 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén
feltüntetett korlátokat. A közbeszerzés, vagy a beszerzés
során tapasztalt nem valódi verseny esetén a dokumentáció
nem használható fel a piaci ár igazolására.

5.5
Elszámolható
költségek köre
Piaci ár

Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött
szerződés
esetében
a
közbeszerzés
dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség
hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő
ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet:
legalább három, egymástól független ajánlattevőtől
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes
írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy
kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek
legyenek.
.
.
.
100 000 Ft-ot meghaladó, de maximum 300 000 forint
elszámolható összköltségű szerződések esetén a
szokásos piaci ár árajánlattal nem igazolható. Ez esetben a
szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó
dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell
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272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A
költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg
a szokásos piaci árat, illetve a jelen útmutató 5.7 pontjában rögzített
tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. A közbeszerzés, vagy
a beszerzés során tapasztalt nem valódi verseny esetén a
dokumentáció nem használható fel a piaci ár igazolására.
Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy
közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges
szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal
történhet: legalább három, egymástól és a kedvezményezettől
független
ajánlattevőtől
származó,
azonos
tárgyú,
összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges.
Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei
teljesíthetőek legyenek.
.
.
.
A 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését követően
(2019.06.29.) a 100 000 Ft-ot meghaladó, de maximum 300 000
forint elszámolható összköltségű szerződések esetén benyújtott
kifizetési igénylések esetében a szokásos piaci ár igazolható
árajánlatokkal. Ez esetben a szokásos piaci árnak való megfelelést
alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell
benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az irányító
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Új szöveg

benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az
irányító
hatóság
helyszíni
ellenőrzés
keretében
ellenőrizheti.
Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától
egyedi döntéssel eltekinthet a megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott természetes személy szellemi
tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás
munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó
költség vonatkozásában.
A piaci ár igazolására szintén alkalmazhatóak a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, a
Korm. rendeletben, valamint az Európai Bizottság által
kiadott „Útmutató az egyszerűsített költségelszámolási
lehetőségekről” című dokumentumban meghatározott
egyéb piaci ár alátámasztási módszertanok.
Egyéb esetben a piaci ár igazolásától eltekinteni csak az
Irányító Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a
beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás, illetve a szolgáltatás
tartalmának egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.
hatósági árak, közüzemi szolgáltatás).
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és
felelőssége. A költségtételeknek a projekt költségvetésének
megfelelően
részletezettnek
és
ilyen
módon
ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható
legyen a besorolásuk.
A

bérköltséget

a

támogatási

kérelem

benyújtásakor
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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.
Az irányító hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi
döntéssel eltekinthet az adott projekthez kapcsolódó megbízási
jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi
tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre
vetített 300 000 forintot és annak járulékait meg nem haladó
összköltség vonatkozásában azzal, hogy 8 óránál rövidebb
időtartamú foglalkoztatás esetén ezen értékhatárt arányosítani
szükséges.
A piaci ár igazolására szintén alkalmazhatóak a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, a Korm. rendeletben, valamint
az Európai Bizottság által kiadott „Útmutató az egyszerűsített
költségelszámolási
lehetőségekről”
című
dokumentumban
meghatározott egyéb piaci ár alátámasztási módszertanok.
Egyéb esetben a piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító
Hatóság által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz
vagy szolgáltatás, illetve a szolgáltatás tartalmának egyedi
jellegének alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi
szolgáltatás).
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége.
A költségtételeknek a projekt költségvetésének megfelelően
részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz,
hogy meghatározható legyen a besorolásuk.
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hatályos, a foglalkoztatási jogviszony alapján kell
meghatározni. Az intézménynél alkalmazott bérszínvonal
bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége.

Számlaösszesítők
előírások:


5.6
Az
elszámolhatóság
további feltételei



használatára

A bérköltséget a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos, a
foglalkoztatási
jogviszony
esetén
irányadó
jogszabályok
figyelembevételével, a „Saját teljesítés” alcímben foglaltak alapján
kell meghatározni.

vonatkozó
Számlaösszesítők használatára vonatkozó előírások:

A támogatott projektek elszámolása során a
272/2014 (IX.5.) Korm. rendeletben rögzített
számlaösszesítők
használata
kötelező,
mindenvonatkozó költségtípus esetében. Azonban a
közbeszerzéssel érintett költségeket összesítőn nem
lehet elszámolni, kivéve, ha a költségekhez tartozó
vállalkozási szerződés a monitoring és információs
rendszerben
rögzítésre
és
a
költséggel
összerendelésre került.
Az 2 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű
utófinanszírozású
számlákat
kis
támogatás
tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A
számlaösszesítő
használata
esetén
egyéb
alátámasztó
dokumentum
benyújtása
nem
szükséges. A számlaösszesítőben szereplő számlák,
bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló
dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni
ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.
A kis támogatás tartalmú számlaösszesítő esetében
az 1 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra megnövelt költséghatár
a 2019. április 1-től benyújtott kifizetési kérelmek
esetében alkalmazandó.
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A támogatott projektek elszámolása során a 272/2014 (IX.5.)
Korm. rendeletben rögzített számlaösszesítők használata
kötelező, mindenvonatkozó költségtípus esetében. Azonban
a közbeszerzéssel érintett költségeket összesítőn nem lehet
elszámolni, kivéve, ha a költségekhez tartozó vállalkozási
szerződés a monitoring és információs rendszerben
rögzítésre és a költséggel összerendelésre került.
Az
2
millió
Ft-nál
kisebb
támogatási
összegű
utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú
számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő
használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum
benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő
számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló
dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés
keretében vizsgálatra kerülnek a Korm. rendelet 146. § (2).
bekezdésének figyelembevételével
A kis támogatás tartalmú számlaösszesítő esetében az 1
millió Ft-ról 2 millió Ft-ra megnövelt költséghatár a 2019.
április 1-től benyújtott kifizetési kérelmek esetében
alkalmazandó.



törölve

Módosuló pont
megnevezése

Korábbi szöveg


6.

Új szöveg

Az 2 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű
utófinanszírozású, devizában kiállított számlákat,
bizonylatokat a költség típusának megfelelő
összesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítőben
szereplő számlák, bizonylatok és azok
alátámasztására szolgáló dokumentumok legkésőbb
a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra
kerülnek.

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő
mellékleteket szükséges csatolni:
A támogatási kérelem elkészítésekor
támogatási
 Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, mellékleteket szükséges csatolni:

kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek
listája

7.
További
információk




tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói
finanszírozás keretében kívánja elszámolni.
Nyilatkozat arról, hogy a projekt tekintetében
elkülönített számviteli nyilvántartást vezetnek.
Költségvetési terv, éves bontásban a mellékelt
táblázat alapján.





a

következő

Nyilatkozat
arról,
hogy
a
tervezett
költségeket,
tevékenységenként,
utófinanszírozás
vagy
szállítói
finanszírozás keretében kívánja elszámolni.
Nyilatkozat arról, hogy a projekt tekintetében elkülönített
számviteli nyilvántartást vezetnek.

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.

nem szerepelt
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Módosuló pont
megnevezése

8. Felhívás szakmai
mellékletei

Korábbi szöveg




Új szöveg



Elszámolható költségek táblázata
Éves bontású költségvetési terv sablon

10

Elszámolható költségek táblázata

