Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A leromlott településrészeken élő alacsony
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest
megyében” című (VEKOP-6.2.2-15 kódszámú) felhívás
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1. A Felhívás első oldalán az előleg biztosításával kapcsolatos pont módosult.
2. A Felhívás bevezető részben (4. oldalán) módosult a Miniszterelnökség megnevezése
Innovációs és Technológiai Minisztériumra, illetve a szövegrész kiegészítésre került a Pénzügyi
Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékleteire (pénzügyi összesítők) való
hivatkozással.
3. A Felhívásban a www.szechenyi2020.hu oldal hivatkozása minden helyen www.palyazat.gov.hu
hivatkozásra módosult.
4. A Felhívás 3.2 pont 29) alpontjához tartozó lábjegyzet hivatkozásban pontosításra került, hogy
a 2015 évi ÉKS a felhívás megjelenésének évére vonatkozik, ill. a feltétel nem vonatkozik a 4.3
pont szerinti 2. benyújtási szakaszra.
5. A Felhívás 3.3.2 pontjában módosult pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje 2023. június 30-ra.
6. A Felhívás 4.3 pontjában egy új benyújtási szakasz került beszúrásra 2020. április 15. – 2020.
május 15. közötti benyújtási határidővel. Továbbá a benyújtás postacímében a
Nemzetgazdasági Minisztérium megnevezés Pénzügyminisztériumra módosult.
A kitöltőprogram a későbbiekben módosul.
7. A Felhívás 4.4 pontja kiegészült a tisztázó kérdés alkalmazásának lehetőségével.
8. A Felhívás 5.4. pontjában az előlegigénylés szabályai több ponton módosításra kerültek,
továbbá kiegészült a likviditási terv benyújtásának szabályaival.
9. A Felhívás 5.5 pontjában az egyszerűsített költségelszámolás szabályozása esetében több
technikai pontosítás történt. Továbbá a „Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek” költségkategória számozása javításra került a IX. sorszámra.
10. A Felhívás 5.6 pontja kiegészült az alábbiakkal:
-

Az 1. bekezdés esetében pontosításra került, hogy az nem vonatkozik a 4.3 pont szerinti 2.
benyújtási szakaszra benyújtandó támogatási kérelmekre.
A nem közbeszerzés köteles tevékenységek esetében alkalmazandó összeférhetetlenségi
szabályokkal.
A piaci ár igazolás szabályaival.
Az építési koncesszióra vonatkozó bekezdés aktualizálásával a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 129. § (5) bekezdése alapján.

11. A Felhívás 5.7. pontjában a műszaki ellenőr költségénél kivételként szerepel „FIDIC” mérnök
költsége.
12. A Felhívás 6. pont II. alpontja kiegészítésre került az alábbi két benyújtandó melléklettel:
- Árajánlatok
- Likviditási terv

13. A Felhívás 7. pontja kiegészült általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaival, továbbá az
alábbi bekezdés törlésre került:
„A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár
által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás
utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési
támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a
továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati
ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély
összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, pályázati
kiírásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak
hozzáférhetnek.”

A kitöltőprogram a későbbiekben módosul.

