Módosult „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítása” című (EFOP-3.7.3-16 kódszámú) felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt kedvezményezetteket, hogy módosult az EFOP-3.7.3-16 kódszámú, „Az egész
életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása” című felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:
Bevezetés:
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 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.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő
közleményeket!

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!

1.2. A rendelkezésre álló forrás:
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 644
629 844 Ft.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 584
629 854 Ft.

2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással
kapcsolatos
közleményeket
a
www.szechenyi2020.hu
oldalon,
ahol
a
Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus
elérhetőségeit is megtalálhatja!

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

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások:
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A 3.1.1. pontban meghatározott tanulási
formákra
és
programokra
vonatkozó

A 3.1.1. pontban meghatározott tanulási
formákra és programokra vonatkozó előírások

előírások

Amennyiben a foglalkoztatási forma és a
program ezt lehetővé teszi, úgy az egyes
foglalkozások a személyes részvétel mellett
digitális formában is megtarthatók. A
foglalkozások
digitális
formában
való
megvalósítása esetén olyan platformot kell
választani, amely biztosítja a foglalkozás
megtartásának, illetve az azon való részvétel
igazolásának lehetőségét (pl. videocsevegés,
videokonferencia
esetén
rögzíthető
az
esemény, nyelvi szakkörök esetében a
tananyag kiküldését igazoló email, a résztvevő
által megírt házi feladat visszaküldésének
igazolása stb.). Emellett a foglalkozást
megtartó
szakembernek
szükséges
dokumentálnia, hogy mely személyek vettek
részt az adott alkalmon.
Amennyiben a lentebb 12 havonta előírt
minimumkövetelmények
az
egyes
foglalkoztatási formák tekintetében a COVID19 járványügyi helyzet miatt nem kerülnek
betartásra, úgy a veszélyhelyzet végét
követően az elmaradt alkalmak átütemezésre
kerülhetnek egy későbbi időpontra.

Számszerűsített szakmai elvárások:
Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése
Az eredmény
leírása

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Megvalósított
programok

tanulási

Megvalósított
különböző tematikájú
programok
száma,
ideértve a kötelező és
a szabadon választott
tanulási formákat is.

Minimum 5

Számszerűsített szakmai elvárások:
Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése
Az eredmény
leírása

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Megvalósított
programok

tanulási

Megvalósított
különböző tematikájú
programok
száma,
ideértve a kötelező és
a szabadon választott
tanulási formákat is.

Minimum 5

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

db

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

Igazolás módja

Tematika, jelenléti ív

Igazolás módja

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Programokba
személyek

Az eredmény

A projekt keretében
megvalósított

bevont

db

Tematika, jelenléti ív,
digitális
formában
megtartott
foglalkozásoknál
egyéb, a foglalkozás
megtartását igazoló
dokumentum,
továbbá
a
foglalkozást
tartó
szakemberek által a
résztvevőkről
kiállított nyilatkozat,
mely tartalmazza a
résztvevők nevét is.
A
Munkanélküliek,
beleértve a tartós
munkanélkülieket is
indikátorba
tartozó
személyek esetén az
indikátor
alátámasztásához a
digitális
formában
megtartott
foglalkozásnál
jelenléti ív helyett a
résztvevők
programokon
való
részvételéről
szóló
nyilatkozatát (pl. email)
szükséges
mellékelni a fentiek
mellett.

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Programokba
személyek

Az eredmény

A projekt keretében
megvalósított

bevont

leírása

tevékenységek során a
tanulási programokban
részt vevők száma.

leírása

Egy személy részt
vehet több tanulási
formában
és
programban,
de
projektenként
egy
bevont
személynek
számít.
Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

tevékenységek során a
tanulási programokban
részt vevők száma.
Egy személy részt
vehet több tanulási
formában
és
programban,
de
projektenként
egy
bevont
személynek
számít.

Minimum 100

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Minimum 100

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Igazolás módja

Jelenléti ív

Igazolás módja

Jelenléti ív, digitális
formában megtartott
foglalkozásoknál
egyéb, a foglalkozás
megtartását igazoló
dokumentum,
továbbá
a
foglalkozást
tartó
szakemberek által a
résztvevőkről
kiállított nyilatkozat,
mely tartalmazza a
résztvevők nevét is.
A
Munkanélküliek,
beleértve a tartós
munkanélkülieket is
indikátorba
tartozó
személyek esetén az
indikátor
alátámasztásához a
digitális
formában
megtartott
foglalkozásnál
jelenléti ív helyett a
résztvevők
programokon
való

részvételéről
szóló
nyilatkozatát (pl. email)
szükséges
mellékelni a fentiek
mellett.

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése
Az eredmény
leírása

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke
Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége
Igazolás módja

Hátrányos
helyzetű
személyek bevonása

A projekt keretében
megvalósított
tevékenységek során a
tanulási programokban
részt vett személyek
közül
a
hátrányos
helyzetű
személyek
aránya

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése
Az eredmény
leírása

Hátrányos
helyzetű
személyek bevonása

A projekt keretében
megvalósított
tevékenységek során a
tanulási programokban
részt vett személyek
közül
a
hátrányos
helyzetű
személyek
aránya

50

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

50

%

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

%

Jelenléti ív, hátrányos
helyzet igazolására az
ESZA kérdőív vagy
önkéntes
nyilatkozat
(releváns
esetben,
amennyiben az ESZA
kérdőívben az érintett
hátrányos helyzet nem
beazonosítható)

Igazolás módja

Hátrányos
helyzet
igazolására az ESZA
kérdőív vagy önkéntes
nyilatkozat
(releváns
esetben, amennyiben
az ESZA kérdőívben az
érintett
hátrányos
helyzet
nem
beazonosítható),
illetve
a
Kedvezményezett
által
készített
kimutatás
a
programba
bevont
hátrányos
helyzetű

személyek számáról,
melyből
az
ESZA
kérdőív
és
az
önkéntes nyilatkozat
a helyszíni ellenőrzés
során
kerül
megtekintésre,
a
mérföldkövek
eléréséről
benyújtandó szakmai
beszámolóhoz
nem
csatolandó.
Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése
Az eredmény
leírása

LLL
disszeminációs
tevékenységgel
elért
szakemberek
A
szakmai
témanapokon, valamint
szakmai
konferenciákon
résztvevő LLL terén
tevékenykedő
szakemberek száma.

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése
Az eredmény
leírása

(Egy szakember több
eseményen
való
részvétel esetén is
csak 1 főnek számít.)
Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

minimum 100

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Igazolás módja

Jelenléti ív

LLL
disszeminációs
tevékenységgel
elért
szakemberek
A
szakmai
témanapokon, valamint
szakmai
konferenciákon
résztvevő LLL terén
tevékenykedő
szakemberek száma.
(Egy szakember több
eseményen
való
részvétel esetén is
csak 1 főnek számít.)

Az eredmény
számszerűsíthető
célértéke

minimum 100

Az eredmény
számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége

fő

Igazolás módja

Jelenléti ív, digitális
formában megtartott
tevékenységeknél
egyéb, a tevékenység
megtartását igazoló
dokumentum,
továbbá
az
adott
tevékenységet tartó

szakemberek által a
résztvevőkről
kiállított nyilatkozat,
mely tartalmazza a
résztvevők nevét is.
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
támogatási szerződés hatályba lépéséig nem
kezdődött meg, a támogatási szerződés
hatályba lépését követően legalább 12 hónap
legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
támogatási szerződés hatályba lépéséig nem
kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba
lépését követően legalább 12 hónap legfeljebb
5
39 hónap áll rendelkezésre .

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos
pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje a támogatási
szerződésben rögzített dátum.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos
pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje a támogatási
6
szerződésben rögzített dátum.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának
határideje az utolsó mérföldkő elérését
követően: 90 nap.

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 záró kifizetési igénylés benyújtásának
határideje az utolsó mérföldkő elérését követően:
90 nap.
A 98/2020.
(IV.10.)
Kormányrendelet
értelmében
a
végrehajtási
határidők
meghosszabbításra kerültek azon szerződések
esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének
határideje 2020.03.11-e utáni, kivéve, ha a
kedvezményezett nyilatkozott arról, hogy a
5

határidők
nem kéri.

automatikus

meghosszabbítását

6

A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet
értelmében
a
végrehajtási
határidők
meghosszabbításra kerültek azon szerződések
esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének
határideje 2020.03.11-e utáni, kivéve, ha a
kedvezményezett nyilatkozott arról, hogy a
határidők automatikus meghosszabbítását
nem kéri.
3.7.1. Indikátorok
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.)
Korm.
rendelet
88.
§-a
alapján
a
kedvezményezett
kizárólag
a
támogatás
arányos
csökkentése
mellett
jogosult
csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási
szerződésben/támogatói
okiratban/finanszírozási megállapodásban.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.)
Korm.
rendelet
88.
§-a
alapján
a
kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos
csökkentése mellett jogosult csökkenteni az
indikátor
célértéket
a
támogatási
szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási
megállapodásban.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre
a támogatási szerződésben meghatározott érték
75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve
a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve a támogatás arányos részét, a rendeletben
meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a
támogatási szerződésben meghatározott érték
75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a
kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a
támogatás arányos részét, a rendeletben
meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az
indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki,
szakmai tartalom részét képezi, a támogatási
szerződésben szereplő tervérték csökkenése
esetén
a
műszaki,
szakmai
tartalom
csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c)
alpontjában
részletezett
szabályozást
alkalmazzuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az
indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki,
szakmai tartalom részét képezi, a támogatási
szerződésben szereplő tervérték csökkenése
esetén
a
műszaki,
szakmai
tartalom
csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c)
alpontjában
részletezett
szabályozást
alkalmazzuk.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4)
szerinti
szankció
nem
alkalmazandó
szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4)
szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai
mutatók
és
az
OP-eredmény-indikátorok
esetében.

Fentiek
megfelelnek
az
1304/2013/EU
Rendeletben és a Monitoring és értékelés az
európai kohéziós politikában Európai Szociális
Alap Útmutatóban foglaltaknak.
3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a
projektgazda
a
projektben
résztvevő
személyekre
vonatkozóan
biztosítsa
a
szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és
megfelelő formában az adatokat a támogató
rendelkezésére bocsássa.

A jelen felhívás esetében 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.

5.4. Előleg igénylése:
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

A
likviditási
terv
sablonja
a
www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.
A
likviditási
tervre
vonatkozó
további
szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet
117/A. §-a tartalmazza.

A likviditási terv sablonja a www.palyazat.gov.hu

Időközi kifizetés benyújtása

2018. szeptember 8-át követően keletkezett
támogatási jogviszonyok esetén:
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési támogatások
kezelésére
kincstári
fizetési
számlával
rendelkező
kedvezményezett
köteles
visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt
be igénylést időközi kifizetésre a támogatási
előleg – vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete –
kifizetésétől számított 12 hónapon belül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési támogatások
kezelésére kincstári fizetési számlával nem
rendelkező
kedvezményezett
köteles

oldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat
a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a
tartalmazza.

Időközi kifizetés benyújtása

2018. szeptember 8-át követően keletkezett
támogatási jogviszonyok esetén:
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési támogatások
kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező
kedvezményezett
köteles
visszafizetni
a
támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést
időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak
12
első részlete – kifizetésétől számított 15
hónapon belül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési támogatások
kezelésére kincstári fizetési számlával nem
rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni
a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett

visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt
be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%ával megegyező mértékű igénylést időközi
kifizetésre a támogatási előleg – vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak
első részlete – kifizetésétől számított 12
hónapon belül.

támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező
mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási
előleg – vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete –
13
kifizetésétől számított 15 hónapon belül.

Szállítói előleg

Szállítói előleg
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli,
ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést
időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak
első részlete – kifizetésétől számított 12
hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési
igénylés vagy más körülmény – így különösen
helyszíni ellenőrzés megállapítása – a
támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását
bizonyítja.

A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha
a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést
időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak
14
első részlete – kifizetésétől számított 15
hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési
igénylés vagy más körülmény – így különösen
helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás
nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.
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5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
Eredeti szövegrész
-

Módosított szövegrész

Felhívjuk
figyelmét,
hogy
az
elszámolhatósághoz
szükséges,
a
veszélyhelyzetben be nem kért alátámasztó
dokumentumoknak
a
helyszínen
rendelkezésre
kell
állnia
későbbi
ellenőrzésekhez, illetve a veszélyhelyzet
elmúltával a dokumentumokat az IH/KSZ
döntése alapján be kell nyújtani az IH/KSZ
részére.
Szabálytalansági
gyanú,
vagy
kockázatok
mérlegelése
során
az
IH,
közreműködő szervezet, vagy EMVA esetében
kifizető ügynökség bekérheti a szükséges
alátámasztó
dokumentumokat
a
veszélyhelyzet hatálya alatt is.

