Módosult „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint
tartalmának fejlesztése” című felhívás

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy technikai jellegű módosítások történtek a Széchenyi
2020 keretében megjelent „A 21. századi szakképzés és felnőttképzés minőségének, valamint
tartalmának fejlesztése” című (GINOP-6.2.4-VEKOP/16 kódszámú) felhívásban.

A felhívás az alább felsorolt pontokban módosult:



A felhívás mentén átvezetésre került a www.szechenyi2020.hu
www.palyazat.gov.hu
A felhívás 3.5.2 pontja az alábbi mondattal egészült ki:

honlap

helyett

a

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben
meghatározott egyes eljárási határidők, így a projektvégrehajtás határideje is - a 98/2020. (IV.10)
Kormányrendelettel - három hónappal meghosszabbításra került. Természetesen a kedvezményezett
joga, hogy az átmeneti hosszabbítási lehetőséggel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett
is tudja teljesíteni kötelezettségeit. Minden esetben a kedvezményezett hatásköre, hogy saját
projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza.”
A projekt fizikai befejezésének dátuma 2021. december 31-ről 2022. március 31-re módosult, míg a
záró kifizetési igénylés benyújtásának dátuma 2022. március 31-ről 2022. június 30-ra módosult.


A felhívás 3.7.1. pontja az alábbi mondattal egészült ki:

„A fenti, program specifikus indikátorok definíciói a www.palyazat.gov.hu/doc/4380/ oldalon található
„GINOP ESZA indikátorok definíciói” című dokumentumban érhetőek el, melyben szereplő indikátorok
megfelelnek az 1304/2013/EU Rendeletben és a Monitoring és értékelés az európai kohéziós
politikában Európai Szociális Alap Útmutatóban foglaltaknak.”


A felhívás 3.7.3. pontja az alábbi mondatokkal egészült ki:

„Belépéskori és kilépéskori kérdőív kitöltése csak a projekt tényleges célcsoporttagjai körében, azaz a
résztvevőkre vonatkozóan szükséges.
Az Általános Szerződési Feltételek 8.3 pontja alapján elvárás, hogy a Kedvezményezett a projektben
résztvevő személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és az
egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség szerint keletkezésüket követően, de legkésőbb a
következő év február végéig az információs rendszerbe feltöltve a Támogató rendelkezésére
bocsássa. A dokumentum elérhető az alábbi linken: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404#”



A felhívás 5.5.1 t) bekezdése az alábbival egészült ki:

„általános (rezsi) költségösszesítő a projekt általános (rezsi) költségei tekintetében”



A felhívás 7. pontjában az alábbi bekezdés törlésre került:

„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.”


A felhívás 7. pontjában az alábbi bekezdéssel egészült ki:

„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.”

