Módosult az „EFOP-1.9.2-VEKOP-16 A fogyatékos
személyek
számára
nyújtott
szakmai
és
közszolgáltatások
hozzáférhetőségének
kialakítása, fejlesztése” című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és
közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése című (EFOP-1.9.2-VEKOP-16
kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
Preambulum
Eredeti szövegrész
Magyarország Kormányának felhívása a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.1 részére, a
fogyatékos emberek számára elérhető
intézményrendszer
hatékonyságának
javítása, valamint a terület szakmai
tevékenységeinek
nyomon
követési,
értékelési és visszacsatolási rendszerének
kialakítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban
célul tűzte ki a társadalmi együttműködés
erősítését és a szegénység, valamint a
hátrányos
megkülönböztetés
elleni
küzdelmet. A cél elérését a Kormány a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú
Nonprofit
Kft.
együttműködésével tervezi megvalósítani
jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány
vállalja, hogy:




a Felhívás feltételeinek megfelelő
projekteket a projektre megítélt
3.300.000.000
Ft
vissza
nem
térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig;
a támogatási előleggel kapcsolatos
feltételeknek megfelelő támogatott
projekteknek a megítélt támogatás
elszámolható költségei legfeljebb

Módosított szövegrész
Magyarország Kormányának felhívása a
Nemzeti
Fogyatékosságügyiés
Szociálpolitikai
Központ
Közhasznú
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság1
(továbbiakban
NFSZK
Nonprofit Kft.) részére, a fogyatékos
emberek
számára
elérhető
intézményrendszer
hatékonyságának
javítása,
valamint
a
terület
szakmai
tevékenységeinek
nyomon
követési,
értékelési és visszacsatolási rendszerének
kialakítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban
célul tűzte ki a társadalmi együttműködés
erősítését és a szegénység, valamint a
hátrányos
megkülönböztetés
elleni
küzdelmet. A cél elérését a Kormány az
NFSZK Nonprofit Kft. együttműködésével
tervezi megvalósítani jelen Felhívásban
foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány
vállalja, hogy:


a Felhívás feltételeinek megfelelő
projekteket a projektre megítélt
3.299.685.000
Ft
vissza
nem
térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig;



a támogatási előleggel kapcsolatos
feltételeknek megfelelő támogatott
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100 %-ának megfelelő, maximum
3.300.000.000
Ft
összegű
támogatási előleget biztosít;

Preambulum
Eredeti szövegrész
A Felhívás elválaszthatatlan része az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c.
dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF),
amelynek
hatályos
verziója
megtalálható a www.szechenyi2020.hu
honlapon.
Preambulum
Eredeti szövegrész
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!
1.2. A rendelkezésre álló forrás
Eredeti szövegrész

projekteknek a megítélt támogatás
elszámolható költségei legfeljebb 100
%-ának
megfelelő,
maximum
3.299.685.000
Ft
összegű
támogatási előleget biztosít;
Módosított szövegrész
A Felhívás elválaszthatatlan része az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c.
dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF),
amelynek
hatályos
verziója
megtalálható a www.palyazat.gov.hu
honlapon.

Módosított szövegrész
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!
Módosított szövegrész

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
3.300.000.000 Ft.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
3.299.685.000 Ft.

A teljes összegből az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program keretében
2.310.000.000 Ft, a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program keretében
990.000.000 Ft a vissza nem térítendő
támogatás maximális összege.

A teljes összegből az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program keretében
2.309.779.500 Ft, a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program keretében
989.905.500 Ft a vissza nem térítendő
támogatás maximális összege.

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

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

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
b) Szakmafejlesztés, módszertani ajánlások kidolgozása
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
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A szükséges jogszabály-módosítási
javaslatok megfogalmazása.
A nevelés-oktatás, egészségügy és
szociális ellátórendszerek felkészítési
folyamatának támogatása az autista,
valamint a súlyosan- és halmozottan
fogyatékos
személyek
fogadása
érdekében
szakmai,
módszertani
protokollok kidolgozásával.
Autista emberek diagnosztizálására
szolgáló
felmérő
eszközök
adaptációja.
Felnőtt beszédfogyatékossággal élő
személyek logopédiai ellátáshoz való
hozzáférhetőségének támogatása.
Komplex kommunikációs szükségletű
személyek számára kommunikációs
segítő szolgáltatás modellezése.
A
komplex
kommunikációs
szolgáltatási hálózat feltérképezése.
A szociális segítő munka tartalmának
fogyatékosság specifikus kiegészítése
(protokoll kialakítása).
Fogyatékos fiatalok és családjaik
részére
az
önrendelkezés,
érdekérvényesítés
készségeire
felkészítések kidolgozása.
A
családés
gyermekjóléti
központban
dolgozó
tanácsadók,
esetmenedzserek
fogyatékosság
szempontú
szakmai
képzésének
kidolgozása.
Területi Autizmus Munkacsoportok
(TEAM) módszertani tevékenységének
kidolgozása.
A nyelvi és kommunikációs zavarral
élő
emberek
szükségletalapú
igényfelmérési
protokolljának
kidolgozása.
Felnőtt nyelvi- és beszédfogyatékos
személyek számára rendelkezésre
álló
diagnosztikus
és
ellátási
protokollok és eszközök áttekintése,
adaptációja,
a
hiányzó
elemek
kidolgozása.
Augmentatív
és
alternatív
kommunikáció (továbbiakban AAK)
szolgáltató
hálózat
kialakítása:
eszközkölcsönzés
fejlesztése,
eszközpark bővítése, szervizháttér
kialakítása.
Komplex kommunikációs szolgáltatás
szakmai hátterének, illetve a hozzá























A
szükséges
jogszabály-módosítási
javaslatok megfogalmazása.
A nevelés-oktatás, egészségügy és
szociális ellátórendszerek felkészítési
folyamatának támogatása az autista,
valamint a súlyosan- és halmozottan
fogyatékos
személyek
fogadása
érdekében
szakmai,
módszertani
ajánlások, vagy egyéb szabályozók
kidolgozásával.
Autista emberek diagnosztizálására
szolgáló felmérő eszköz adaptációja.
Felnőtt beszédfogyatékossággal élő
személyek logopédiai ellátáshoz való
hozzáférhetőségének támogatása.
Komplex kommunikációs szükségletű
személyek számára kommunikációs
segítő szolgáltatás modellezése.
A komplex kommunikációs szolgáltatási
hálózat feltérképezése.
A
családés
gyermekjóléti
szolgáltatás keretében biztosított
segítő
munka
fogyatékosság
specifikus kiegészítése szabályozó
dokumentumon keresztül.
Fogyatékos
fiatalok
és
családjaik
részére
az
önrendelkezés,
érdekérvényesítés
készségeire
felkészítések kidolgozása.
A
családés
gyermekjóléti
központban dolgozó tanácsadók,
fogyatékosság szempontú szakmai
képzésének kidolgozása.
Területi
Autizmus
Munkacsoportok
(TEAM) módszertani tevékenységének
kidolgozása.
A nyelvi és kommunikációs zavarral élő
emberek
szükségletalapú
igényfelmérési
protokolljának
kidolgozása.
Felnőtt nyelvi- és beszédfogyatékos
személyek számára rendelkezésre álló
diagnosztikus és ellátási protokollok és
eszközök áttekintése, adaptációja, a
hiányzó elemek kidolgozása.
Augmentatív
és
alternatív
kommunikáció (továbbiakban AAK)
szolgáltató
hálózat
kialakítása:
eszközkölcsönzés
fejlesztése,
eszközpark bővítése, kialakítása.
Komplex kommunikációs szolgáltatás
szakmai hátterének, illetve a hozzá
kapcsolódó
AAK
eszközkölcsönző
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kapcsolódó
AAK
eszközkölcsönző
rendszer fejlesztése, működtetése.
A projekt egyik elvárt eredménye,
hogy a hosszú távú fenntarthatóságra
javaslatot tegyen a döntéshozók
számára,
melynek
keretében
a
projekt
során
kifejlesztett
új
szolgáltatások – autizmus TEAM-ek,
referenciaintézmények, felnőtt nyelviés beszédsérült személyek ellátása,
AAK
szolgáltatások
–
fenntarthatóságára
is
javaslatok
készülnek.



rendszer fejlesztése, működtetése.
A projekt egyik elvárt eredménye,
hogy a hosszú távú fenntarthatóságra
javaslatot
tegyen
a
döntéshozók
számára, melynek keretében a projekt
során kifejlesztett új szolgáltatások –
autizmus
TEAM-ek,
referenciaintézmények, felnőtt nyelviés beszédsérült személyek ellátása,
AAK
szolgáltatások
–
fenntarthatóságára
is
javaslatok
készülnek.

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek
c) Képzés, felkészítés, tanácsadás
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész

A
családés
gyermekjóléti
 A
családés
gyermekjóléti
központokban
dolgozó
központokban dolgozó tanácsadók,
fogyatékosságügyi
tanácsadók
esetmenedzserek
fogyatékosság
fogyatékosság
szempontú
szakmai
szempontú szakmai képzése.
képzése.
 Szakemberek felkészítése az autista
 Szakemberek felkészítése az autista
emberek diagnosztizálására, valamint
emberek
diagnosztizálására
a felmérő eszközök használatára.
alkalmas
felmérő
eszköz
 Kommunikációs
segítő
képzés
használatára.
kidolgozása
és
a
képzés
 Kommunikációs
segítő
képzés
megvalósítása.
kidolgozása
és
a
képzés
megvalósítása.
 AAK oktatók, illetve szakemberek
 AAK oktatók, illetve szakemberek
különböző szintű képzése.
különböző szintű képzése.
 Felnőtt nyelvi- és beszédfogyatékos

Felnőtt nyelvi- és beszédfogyatékos
személyekkel kapcsolatos terápiás
személyekkel
kapcsolatos
terápiás
módszertanok
használatára
való
módszertanok
használatára
való
felkészítés a logopédiai ellátásban
felkészítés
a
logopédiai
ellátásban
részt
részt
vevő
szakemberek
vevő
szakemberek
továbbképzése
továbbképzése által.
által.
 Fogyatékos fiatalok és családjaik
 Fogyatékos
fiatalok
és
családjaik
részére
az
önrendelkezés,
részére
az
önrendelkezés,
érdekérvényesítés
készségeire
érdekérvényesítés
készségeire
felkészítés.
felkészítés.
 A fogyatékos személyt nevelő szülők
 A fogyatékos személyt nevelő szülők
számára
tematikus
szülőklubok,
számára
tematikus
szülőklubok,
szülőtréningek szervezése.
szülőtréningek
szervezése.
 Szolgáltatási
rendszerek
 Szolgáltatási
rendszerek
munkatársainak
felkészítése
a
munkatársainak
felkészítése
a
fogyatékos személyek fogadására.
fogyatékos személyek fogadására.
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
Eredeti szövegrész
a) Beruházás
 a
megvalósítók
számára
beszerzendő irodatechnikai eszközök

Módosított szövegrész
a) Beruházás
 a szakmai megvalósítók számára
beszerzendő irodatechnikai eszközök
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(pl.: laptop, nyomtató, telefon stb.);
szükséges informatikai eszközök és
licencek beszerzése;
immateriális
javak
beszerzése
(szellemi termékek felhasználásának
joga, licencek megvásárlása): AAK
szoftverek beszerzése, adatbázis
kezelő szoftverek biztosítása;
a
szakmai
megvalósításhoz
szükséges
és
indokolt
bútorbeszerzés,
ideértve
a
megvalósítók számára beszerezett
irodabútort,
valamint
az
AAK
szolgáltatáshoz
szükséges
AAK
eszközpark beszerzése;

A
konstrukció
keretében
a
szakmai
megvalósításban résztvevők részére bruttó
200 ezer Ft értékű eszközök beszerzésére
van
lehetőség.
Továbbá
felhívjuk
figyelmüket, hogy az Európai Parlament és
a Tanács az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra, a
Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó
közös rendelkezések megállapításáról, az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati
Alapra
vonatkozó
általános
rendelkezések
megállapításáról
és
az
1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU
rendelete
(2013.
december
17.)
(a
továbbiakban: 1303/2013/EU rendelet) 61.
és 65. cikkei alapján nettó bevételt termelő
projektek
esetében
a
nettó
bevétel
csökkenti a projekt elszámolható költségét,
illetve a megítélt támogatás összegét.



(pl.: laptop, nyomtató, telefon stb.),
a
szakmai
megvalósításhoz
szükséges
és
indokolt
bútorbeszerzés,
ideértve
a
megvalósítók
számára
beszerezett irodabútort.

A konstrukció keretében a szakmai
megvalósításban résztvevők részére
bruttó 200 ezer Ft értékű eszközök
beszerzésére van lehetőség.
 szükséges informatikai eszközök és
licencek beszerzése;
 immateriális
javak
beszerzése
(szellemi termékek felhasználásának
joga, licencek megvásárlása): AAK
szoftverek
beszerzése,
adatbázis
kezelő szoftverek biztosítása;
 az AAK szolgáltatáshoz szükséges
AAK eszközpark beszerzése;
 gépjármű vásárlás – a szakmai
megvalósítás
részére
az
Információs és Koordinációs Pont
(IKOP), a módszertani központok
működtetése,
a
hálózat
fenntartása
és
a
szakmai
együttműködés hatékonyságának
növelése érdekében a projekt
megvalósítási
és
a
vállalási
időszakában.
Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy az
Európai Parlament és a Tanács az Európai
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai
Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az
Európai
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapra
vonatkozó
közös
rendelkezések
megállapításáról, az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra
és a Kohéziós Alapra és az Európai
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról és
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül
helyezéséről
szóló
1303/2013/EU
rendelete
(2013.
december
17.)
(a
továbbiakban: 1303/2013/EU rendelet) 61.
és 65. cikkei alapján nettó bevételt termelő
projektek esetében a nettó bevétel csökkenti
a projekt elszámolható költségét, illetve a
megítélt támogatás összegét.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
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Eredeti szövegrész:
Megvalósítandó
műszaki-szakmai Koordinációs központ létrehozása
eredmény megnevezése
Az eredmény leírása

Az FSZK bázisán létrejövő Koordinációs
Központ kialakítása és hozzá kapcsolódó
informatikai fejlesztés

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

1

A
tulajdonság
számszerűsíthető db
célértékének mértékegysége
Igazolás módja

Munkaköri
beszámoló

leírások,

SZMSZ,

szakmai

Módosított szövegrész:
Megvalósítandó
műszaki-szakmai Koordinációs központ létrehozása
eredmény megnevezése
Az eredmény leírása

Az NFSZK Nonprofit Kft. bázisán
létrejövő Koordinációs Központ kialakítása
és
hozzá
kapcsolódó
informatikai
fejlesztés

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

1

A
tulajdonság
számszerűsíthető db
célértékének mértékegysége
Igazolás módja

Munkaköri
beszámoló

leírások,

SZMSZ,

szakmai

Eredeti szövegrész:

Megvalósítandó
műszaki-szakmai A
projekt
eredmény megnevezése
képzések
Az eredmény leírása

keretében

megvalósított

A
projekt
részcéljaihoz
kapcsolódó
minősített
felnőttképzési
programok,
valamint
egyéb
tréningeken,
felkészítéseken
résztvevő
személyek
száma
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A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

1000

A
tulajdonság
számszerűsíthető fő
célértékének mértékegysége
Igazolás módja

Jelenléti ívek, tanúsítványok

Módosított szövegrész:

Megvalósítandó
műszaki-szakmai A
projekt
eredmény megnevezése
képzések

keretében

megvalósított

Az eredmény leírása

A
projekt
részcéljaihoz
kapcsolódó
minősített
felnőttképzési
programok,
valamint
egyéb
tréningeken,
felkészítéseken
résztvevő
személyek
száma

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke

1000

A
tulajdonság
számszerűsíthető fő
célértékének mértékegysége
Igazolás módja

Jelenléti ívek, tanúsítványok, igazolások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
Eredeti szövegrész
Beszámolási kötelezettség:

Módosított szövegrész
A szöveg törlésre került.

A
projekt
szakmai,
pénzügyi
megvalósításáról, a végrehajtás aktuális
állásáról
a
projektgazdának
félévente
szakmai
beszámolót
kell
tartania
a
Támogató illetékes szervezeti egységei
részére.
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
Eredeti szövegrész
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki,
szakmai tartalom csökkenése esetén – a
csökkenés mértékétől függetlenül – az
elszámolható költség és a támogatás
összege arányosan csökkentésre kerül az
érintett tulajdonságtól vagy képességtől
való elmaradás arányában!

Módosított szövegrész
A bekezdés áthelyezve jelen fejezetben a
műszaki-szakmai eredményeket tartalmazó
táblázatok alá.
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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
minimum 36 hónap, de legfeljebb 48 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 minimum 36
hónap,
de
legfeljebb
51
hónap
áll
rendelkezésre.3

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben
a projekt keretében támogatott valamennyi
tevékenység a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint, a felhívásban
meghatározott feltételek mellett teljesült. A
projekt fizikai befejezés napjának a projekt
utolsó támogatott tevékenysége fizikai
teljesítésének a napja minősül.

A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a
projekt keretében támogatott valamennyi
tevékenység a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint, a felhívásban
meghatározott feltételek mellett teljesült. A
projekt fizikai befejezés napjának a projekt
utolsó
támogatott
tevékenysége
fizikai
teljesítésének a napja minősül.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai
teljesítettségére
vonatkozó
részletes
szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2.
alpontja tartalmazza.

A támogatott tevékenységtípusok fizikai
teljesítettségére
vonatkozó
részletes
szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2.
alpontja tartalmazza.

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 szerződésben rögzített dátum.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának
határideje a projekt fizikai befejezését
követő 90. nap.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának
határideje a projekt fizikai befejezését
követő 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.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
lábjegyzet
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Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész
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

3.7.1. Indikátorok
Eredeti szövegrész:

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa1

Szervezetfejlesztési
intézkedésekkel
érintett
intézmények
száma

ESZA

db

OPkimeneti

Célérték
2018.
Célérték
december
31-ig1

21

21

Azonosító

3.7

1) Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

Módosított szövegrész:

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa

Szervezetfejlesztési
intézkedésekkel
érintett
intézmények
száma

ESZA

db

OPkimeneti

Célérték
2018.
Célérték
december
31-ig4

21

21

Azonosító

3.7

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
1

Teljesítmény keretrendszerben meghatározott mutató esetében alkalmazása kötelező, egyéb esetben a felhívás előkészítő
munkacsoport dönt róla! Alkalmazása esetén mérföldkő tervezése is szükséges!
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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.
3.8. Fenntartási kötelezettség
Eredeti szövegrész
A
támogatást
igénylő
a
projekt
megvalósítás befejezésétől számított 5 évig
vállalja:
a.) A Koordinációs Központ által biztosított
tevékenységek továbbvitele:
-

-

-

Információs rendszer létrehozása – a
meglévő adatbázisok és egyéb
információk
felhasználásával
–,
működtetése
és
karbantartása,
frissítése
a
szolgálatok
információnyújtó és a központok
információnyújtó
és
tanácsadó,
továbbá
az
érintettek
információkereső tevékenységéhez;
Augmentatív
és
alternatív
kommunikáció (továbbiakban AAK)
szolgáltató hálózat fenntartása;
A
kidolgozott
diagnosztikus
és
ellátási
protokollok
hozzáférhetőségének
biztosítása
szolgáltató
intézmények
és
szakemberek számára.

b.) A projekt termékeinek (protokollok,
módszertanok,
ajánlások,
kutatási
beszámolók, a kutatások során gyűjtött
adatok,
stb.)
nyilvánossá
tétele
a
fenntartási időszak végéig a projektet
megvalósító szervezet hivatalos honlapján.

Módosított szövegrész
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás
befejezésétől számított 1 évig vállalja:
a.) A Koordinációs Központ által biztosított
tevékenységek továbbvitele:
-

-

-

Információs rendszer létrehozása – a
meglévő
adatbázisok
és
egyéb
információk
felhasználásával
–,
működtetése
és
karbantartása,
frissítése
a
szolgálatok
információnyújtó és a központok
információnyújtó
és
tanácsadó,
továbbá
az
érintettek
információkereső tevékenységéhez;
Augmentatív
és
alternatív
kommunikáció (továbbiakban AAK)
szolgáltató hálózat fenntartása;
A kidolgozott diagnosztikus és ellátási
protokollok
hozzáférhetőségének
biztosítása szolgáltató intézmények és
szakemberek számára.

b.) A projekt termékeinek (protokollok,
módszertanok,
ajánlások,
kutatási
beszámolók, a kutatások során gyűjtött
adatok, stb.) nyilvánossá tétele a vállalási
időszak végéig a projektet megvalósító
szervezet hivatalos honlapján.
c.) Amennyiben a projekt keretében
gépjármű-beszerzésre került sor, az a
vállalási időszak alatt kizárólag a
projekt eredeti céljainak megfelelő
tevékenységre használható.
A
vállalások
teljesítéséről
szóló
beszámolót a Kedvezményezettnek az 1.
év végén be kell nyújtania a Támogató
részére.

4.1. Támogatást igénylők köre
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Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Jelen felhívásra a 1037/2016. (II. 9.) Korm.
határozatban
megjelölt
Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú
Nonprofit Kft. nyújthat be támogatási
kérelmet.

Jelen felhívásra a 1037/2016. (II. 9.) Korm.
határozatban megjelölt NFSZK Nonprofit
Kft. nyújthat be támogatási kérelmet.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1. postai úton
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma

EU Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság

Európai Uniós Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság

1397 Budapest Pf. 504.

1397 Budapest Pf. 504.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
2. személyesen
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma

EU Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság

Európai Uniós Fejlesztések
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság

1397 Budapest Pf. 504.
Nyitvatartási idő: hétfőtől csütörtökig 8 16.30-ig, pénteken 8-tól 14 óráig

1397 Budapest Pf. 504.
Nyitvatartási idő: hétfőtől csütörtökig
08.00 -16.30-ig, pénteken 08.00-tól
14.00 óráig

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Jelen
Felhívás
keretében
elszámolható
összköltsége
3.300.000.000 Ft lehet.

a

projekt
legfeljebb

5.3. A támogatás mértéke, összege
Eredeti szövegrész
a) Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás
összege:
maximum
3.300.000.000 Ft.

Jelen
Felhívás
keretében
elszámolható
összköltsége
3.299.685.000 Ft lehet.

a

projekt
legfeljebb

Módosított szövegrész
a) Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás
összege:
maximum
3.299.685.000 Ft.

5.5. Az elszámolható költségek köre
Eredeti szövegrész
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költségek
o átalakítás
o felújítás

Módosított szövegrész
2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek

Építéshez kapcsolódó költségek
o átalakítás
o felújítás
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Eszközbeszerzés költségei
o
a projekt megvalósításához
nélkülözhetetlen informatikai,
irodatechnikai eszközök
o
a
projekt
céljainak
megvalósításához közvetlenül
kapcsolódó egyéb eszköz
Az eszközbeszerzés költsége az
összes
elszámolható
költség
maximum 10%-a lehet.



Eszközbeszerzés költségei
o
a
projekt
megvalósításához
nélkülözhetetlen
informatikai,
irodatechnikai eszközök
o
a
projekt
céljainak
megvalósításához
közvetlenül
kapcsolódó egyéb eszköz
o
gépjármű beszerzés
Az eszközbeszerzés költsége az
összes
elszámolható
költség
maximum 10%-a lehet.
Jelen
Felhívásban
használt
eszköz/gépjármű
beszerzése
nem lehetséges.

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 döntése alapján
be
kell
nyújtani
az
IH
részére.
Szabálytalansági
gyanú,
vagy
kockázatok mérlegelése során az IH
bekérheti a szükséges alátámasztó
dokumentumokat
a
veszélyhelyzet
hatálya alatt is.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei
Eredeti szövegrész
Piaci ár igazolása

Módosított szövegrész
Piaci ár igazolása

A
költségszámítás
alapjául
szolgáló
egységárak nem haladhatják meg a
szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződésben
rögzített árat, a több lehetséges szállítótól
történő ajánlatkérés keretében beérkezett
ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az
irányító
hatóság
által
előzetesen
meghatározott fajlagos mutatók szerinti
fajlagos árat, illetve egységköltséget),
illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában
rögzített tevékenységek esetén feltüntetett
százalékos és/vagy összegszerű korlátokat.
A piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződés esetében a

A
költségszámítás
alapjául
szolgáló
egységárak nem haladhatják meg a szokásos
piaci árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján
megkötött szerződésben rögzített árat, a
több
lehetséges
szállítótól
történő
ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok
alapján kialakult árat, vagy az irányító
hatóság által előzetesen meghatározott
fajlagos mutatók szerinti fajlagos árat, illetve
egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7
pontjában rögzített tevékenységek esetén
feltüntetett százalékos és/vagy összegszerű
korlátokat.
A
piaci
ár
igazolása
a
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közbeszerzés
dokumentációjával,
vagy
közbeszerzési
kötelezettség
hiányában,
illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem
érő beszerzések esetében több lehetséges
szállítótól történő ajánlatkérés keretében
beérkezett ajánlatokkal vagy az irányító
hatóság
által
a
„Tájékoztató
a
kedvezményezettek számára a piaci ár
alátámasztásához” című dokumentumban
(a
továbbiakban:
Kedvezményezetti
tájékoztató)
meghatározott
módon
történhet. A Kedvezményezetti tájékoztató
az alábbi helyen érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379.
Azon
szerződések
esetén,
amelyek
elszámolható összköltsége nem haladja
meg
a
100
000
forintot,
a
kedvezményezett részéről nem szükséges
a piaci ár alátámasztása.
A
hárommillió
forintnál
nagyobb
elszámolható összköltségű projektek
azon szerződései, amelyek elszámolható
összköltsége nem haladja meg a 300
000 forintot, a szokásos piaci árnak való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat
a
kedvezményezettnek
nem
kell
benyújtania
az
irányító
hatósághoz,
azonban azokat az irányító hatóság
helyszíni
ellenőrzés
keretében
ellenőrizheti.
Mind
a
közbeszerzéshez,
mind
a
közbeszerzési kötelezettség alá nem tartozó
beszerzéshez kapcsolódó költség esetén,
amennyiben a beszerzés értékhatára miatt
indokolt, a piaci árnak való megfelelés
ellenőrzése
céljából
a
támogatást
igénylőnek a támogatási kérelemmel
egyidejűleg - annak mellékleteként szükséges
benyújtania
legalább
egy
részletes
indikatív
árajánlatot.
Amennyiben az egy indikatív árajánlaton
felül a támogatást igénylő rendelkezik több
árajánlattal
is
egy
költségelem
vonatkozásában, úgy minden árajánlatot
szükséges benyújtani a támogatási kérelem
mellékleteként
minden
releváns
költségvetési tétel esetében.
Amennyiben a támogatási
támogatásban részesül, a

kérelem,
piaci ár

„Tájékoztató a kedvezményezettek számára
a
piaci
ár
alátámasztásához”
című
dokumentumban
(a
továbbiakban:
Kedvezményezetti
tájékoztató)
meghatározott
módon
történhet.
A
Kedvezményezetti tájékoztató az alábbi
helyen érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4379.
Amennyiben
a támogatási kérelem
támogatásban részesül, a piaci ár
ellenőrzésére nem csak a támogatási
kérelem
elbírálásakor,
hanem
a
kifizetési igénylés keretében is sor
kerül, melyhez szükséges benyújtani a
Kedvezményezetti tájékoztató és a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet által
meghatározott
minden
alátámasztó
dokumentumot.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett
feladata
és
felelőssége.
A
projekt
költségvetésének és az abban szereplő
költségtételeknek
megfelelően
részletezettnek,
szakmai
indoklással
ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek
kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak
történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a
költségvetés
részletezettségét
és
bemutatását
minden
költségelem
vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy
beazonosítható legyen a tervezett egységár,
annak felosztása költségtételekre, az egység
megnevezése, valamint szakmai indoklás a
mértékére vonatkozóan.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az
irányító hatóság által adott előzetes egyedi
engedély alapján lehet. A mentesség
megadásához
írásban
előzetes
egyedi
mentességi
kérelmet
kell
benyújtani.
Amennyiben a beszerzendő eszköz vagy
szolgáltatás egyedi jellegére tekintettel csak
egy vagy két szolgáltató/eladó ajánlata áll
rendelkezésre, úgy a kedvezményezett
mentesülhet a három árajánlat biztosítása
alól.
A
mentességi
kérelemben
a
kedvezményezettnek minden esetben be kell
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ellenőrzésére a kifizetési igénylés
keretében
is
sor kerül,
melyhez
szükséges
benyújtani
a
Kedvezményezetti tájékoztató és a
Rendelet által meghatározott minden
alátámasztó dokumentumot.
Amennyiben célfeladat kerül megállapításra
a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a
célfeladat
keretében
megállapított
bér/illetmény havi összeg nem haladhatja
meg
az
adott
munkavállaló,
Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem
benyújtásakor
érvényes
bérének/illetményének havi összegét. A
támogatási
kérelem
költségvetésében
minden esetben szükséges megjelölni, hogy
az adott személy foglalkoztatása milyen
jogviszonyban történik majd, és részletesen
kerüljön bemutatásra a tervezett költség
számítási módja.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett
feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt
költségvetésének és az abban szereplő
költségtételeknek
megfelelően
részletezettnek,
szakmai
indoklással
ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek
kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak
történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a
költségvetés
részletezettségét
és
bemutatását
minden
költségelem
vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy
beazonosítható
legyen
a
tervezett
egységár,
annak
felosztása
költség
tételekre, az egység megnevezése, szakmai
indoklás a mértékére vonatkozóan.
Amennyiben a beszerzés értékhatára miatt
indokolt a piaci ár igazolása, akkor ettől
eltekinteni csak az irányító hatóság által
adott előzetes egyedi engedély alapján
lehet. A mentesség megadásához írásban
előzetes egyedi mentességi kérelmet kell
benyújtani. Amennyiben a beszerzendő
eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegére
tekintettel
csak
egy
vagy
két
szolgáltató/eladó ajánlata áll rendelkezésre,
úgy a kedvezményezett mentesülhet a
három árajánlat benyújtása biztosítása alól.
A
mentességi
kérelemben
a
kedvezményezettnek minden esetben be
kell mutatnia a szolgáltatás/termék egyedi
jellegét
alátámasztó
körülményeket,
valamint a piaci árat is alá kell támasztania.

mutatnia
a
szolgáltatás/termék
egyedi
jellegét
alátámasztó
körülményeket,
valamint a piaci árat is alá kell támasztania.
Egyedi szolgáltatás/eszköz beszerzése esetén
megfelelő
alátámasztásnak
minősül
a
szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó
hivatalos
árlistái,
katalógusai,
külföldi
képviseletek
árlistája,
katalógusa,
a
forgalmazó által más, a kedvezményezettől
független szervezeteknek adott árajánlat
(amennyiben
a
forgalmazó
ezeket
rendelkezésre bocsátja).
Egyszerűsített
elszámolással
érintett
költségek tekintetében nem kell benyújtani a
piaci árnak való megfelelőség igazolására
szolgáló árajánlatokat.
Az irányító hatóság vezetője a piaci ár
alátámasztásától
egyedi
döntéssel
eltekinthet a megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott
természetes
személy
szellemi
tevékenységével
kapcsolatban
felmerült, eseti 8 órás munkavégzésre
vetített 300 000 forintot meg nem
haladó összköltség vonatkozásában.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett
köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés
teljesítésére való alkalmasságát.
A
projekt
megvalósítás
szakaszában
költségvetési
tételt
érintő
szerződésmódosítás esetén minden releváns
esetben szükséges benyújtani a piaci ár
megfelelőségét alátámasztó, a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendeletben meghatározott
dokumentumokat és szakmai indoklást a
módosításra vonatkozóan. A módosítást
minden esetben a módosítással érintett
költség, elszámolásra történő benyújtása
előtt szükséges benyújtani.
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Egyedi
szolgáltatás/eszköz
beszerzése
esetén megfelelő alátámasztásnak minősül
a szolgáltató hivatalos árajánlata, a gyártó
hivatalos árlistái, katalógusai, külföldi
képviseletek
árlistája,
katalógusa,
a
forgalmazó által más, a kedvezményezettől
független szervezeteknek adott árajánlat
(amennyiben
a
forgalmazó
ezeket
rendelkezésre bocsátja).
Egyszerűsített
elszámolással
érintett
költségek tekintetében nem kell benyújtani
a piaci árnak való megfelelőség igazolására
szolgáló árajánlatokat.
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 támogatást igénylő és a kedvezményezett
köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés
teljesítésére való alkalmasságát.
A
projekt
megvalósítás
szakaszában
költségvetési
tételt
érintő
szerződésmódosítás
esetén
minden
releváns esetben szükséges benyújtani a
piaci
ár
megfelelőségét
alátámasztó,
Rendeletben
meghatározott
dokumentumokat és szakmai indoklást a
módosításra vonatkozóan. A módosítást
minden esetben a módosítással érintett
költség, elszámolásra történő benyújtása
előtt szükséges benyújtani.
A központosított közbeszerzési portálon
keresztül
lefolytatott
közvetlen
megrendelések szokásos piaci árnak való
megfelelése
az
adott
megrendelésre
vonatkozó szállítói kosár (print screen, vagy
excell
export
segítségével
lementett,
időadatot
tartalmazó
dokumentum)
bemutatásával igazolható.
Szállítói kosár hiányában a központi
beszerző szerv portálján keresztül elérhető
az adott keretmegállapodáshoz tartozó, a
megrendelés
időpontjában
hatályos
termék- és árlista összehasonlításával
szükséges alátámasztani, hogy a termék
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vagy
szolgáltatás
megrendelésére
a
keretmegállapodás értékelési szempontja
szerint
legkedvezőbb
ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlat ajánlattevőjétől került
sor.
Központosított
közbeszerzési
portálon
keresztül
lefolytatott
közvetlen
megrendelések
megfelelőségének
alátámasztó dokumentuma továbbá a
központosított
közbeszerzés
eredményeként kötött keretmegállapodás
is.
A
bérszint
és
a
szakértői
díjak
egységárának
megalapozására
a
támogatási kérelemmel együtt benyújtható
független statisztika, illetve kimutatás is
(különös tekintettel hivatalos központi pl.
KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.)
melynek megalapozottságát a támogató
ellenőrzi. A projektmenedzsment, illetve a
projekt
szakmai
megvalósításában
közvetlenül résztvevő munkatársak részére
célfeladat
kiírásával
vagy
túlszolgálat
elrendelésével,
illetve
többletfeladatot
elrendelő
megállapodás
(továbbiakban
együttesen: célfeladat) keretében akkor
számolható el személyi jellegű ráfordítás,
ha a munkatárs számára a projekt
keretében
nem
kerül
munkabér
elszámolásra. Célfeladat illetve megbízási
jogviszony esetén a Támogatást igénylő
köteles figyelemmel lenni a vonatkozó
jogszabályok
előírásaira.
Emellett
az
európai
uniós
források
hatékony
és
eredményes
felhasználása
érdekében
köteles betartani az elszámolhatósági
szabályokat és az egyenlő munkáért járó
értékarányos, lehetőség szerint egyenlő
juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási
jogviszony esetében annak összegének
arányosnak kell lennie a projektben
elvégzendő
feladatok
mennyiségével,
időbeliségével.

5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Jelen Felhívás keretében a fenti táblázatban
meghatározott
százalékos
korlátok
betartása
a
támogatási
kérelem
összeállítása,
valamint
a
projektmegvalósítás során kötelező.

Jelen Felhívás keretében a fenti táblázatban
meghatározott százalékos korlátok betartása
a támogatási kérelem összeállítása, valamint
a projektmegvalósítás során kötelező. A
táblázatban szereplő százalékos korlát a
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projektmegvalósítás befejezésekor – a
műszaki-szakmai
tartalom
csökkenésével nem járó – projektszintű
megtakarítás eredményeként átléphető
azzal, hogy az egyes költségtípusokra
megállapított összeg nem növekedhet.
5.8. Nem elszámolható költségek köre
Eredeti szövegrész
A
támogatható
tevékenységekhez
kapcsolódóan nem elszámolható költségnek
minősül mindazon költség, amely nem
szerepel az 5.5. pontban, különösen:













levonható áfa;
kamattartozás kiegyenlítés;
hitelkamat;
hiteltúllépés
költsége,
egyéb
pénzügyforgalmi költségek;
deviza-átváltási jutalék;
pénzügyi,
finanszírozási
tranzakciókon
realizált
árfolyamveszteség;
bírságok, kötbérek és perköltségek;
infrastrukturális javak vásárlása
föld, telek, ingatlan vásárlás;
épületek építése;
gépjármű beszerzése (vásárlása,
lízingelése).
marketing terv készítése

7. További információk
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész
A
támogatható
tevékenységekhez
kapcsolódóan nem elszámolható költségnek
minősül mindazon költség, amely nem
szerepel az 5.5. pontban, különösen:














levonható áfa;
kamattartozás kiegyenlítés;
hitelkamat;
hiteltúllépés
költsége,
egyéb
pénzügyforgalmi költségek;
deviza-átváltási jutalék;
pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon
realizált árfolyamveszteség;
bírságok, kötbérek és perköltségek;
infrastrukturális javak vásárlása;
föld, telek, ingatlan vásárlás;
épületek építése;
gépjármű lízingelése;
marketing terv készítése;
használt
eszközök/gépjármű
beszerzése.

Módosított szövegrész

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt,
hogy a támogatási kérelmek elbírálása
során a támogatást igénylővel kapcsolatos,
a
közhiteles
adatbázisokban
elérhető
adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek
által felhasználásra kerülnek.

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt,
hogy a támogatási kérelmek elbírálása során
a támogatást igénylővel kapcsolatos, a
közhiteles adatbázisokban elérhető adatok
vagy azok egy része az eljárási rendelet
hatálya
alá
tartozó
szervezetek
által
felhasználásra kerülnek.

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.

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
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Azon támogatási kérelmek esetében, ahol
az értékelési folyamat alapján az irányító
hatóság támogató döntést hoz azzal a
feltétellel, hogy a projekt megvalósítása
nem kezdhető meg, a döntést követően a
támogatást igénylő és az irányító hatóság a
projekt
előkészítésére
és
a
megvalósításának támogatására támogatási
szerződést köt.
A támogatási szerződés megkötésével
egyidejűleg
az
irányító
hatóság
projektfejlesztést
kezdeményez
a
támogatást igénylővel, melynek célja a
felhívásban meghatározott feltételeknek
megfelelő projektdokumentáció ütemezett
kidolgozásának elősegítése.
A projektfejlesztés kezdetének várható
időpontja releváns esetben a támogatási
szerződés hatályba lépésével egyidejűleg.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők
figyelmét,
hogy
az
ÁÚF
a
www.szechenyi2020.hu honlapon található
és
általános
tájékoztatást
nyújt
az
alábbiakról:

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
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dokumentumokat be kell nyújtani.
A
Kedvezményezettnek
megvalósítási szakaszában
felelnie a fenti előírásoknak.

a
projekt
is meg kell

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.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők
figyelmét,
hogy
az
ÁÚF
a
www.palyazat.gov.hu honlapon található
és
általános
tájékoztatást
nyújt
az
alábbiakról:
A Felhíváshoz kapcsolódó további jogszabályok:
VÉGREHAJTÁS
Eredeti szövegrész
Törvények










2012. évi C. törvény a Büntető
Törvénykönyvről
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
1997.
évi
XXXI.
törvény
a
gyermekek
védelméről
és
a
gyámügyi igazgatásról
1998.
évi
XXVI.
törvény
a
fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról
2011. évi CCXI. törvény a családok
védelméről
2013.
évi
LXXVII.
törvény
a
felnőttképzésről
1995. évi LXIV. törvény a Gyermek
és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti
Gyermek
és
Ifjúsági
Közalapítványról,
valamint
az
ifjúsággal összefüggő egyes állami
feladatok
ellátásának
szervezeti
rendjéről
1991. évi LXIV. törvény a Gyermek
jogairól szóló, New Yorkban, 1989.
november 20-án kelt Egyezmény

Módosított szövegrész
Törvények










2012. évi C. törvény a Büntető
Törvénykönyvről
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek
védelméről
és
a
gyámügyi
igazgatásról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos
személyek
jogairól
és
esélyegyenlőségük biztosításáról
2011. évi CCXI. törvény a családok
védelméről
2013.
évi
LXXVII.
törvény
a
felnőttképzésről
1995. évi LXIV. törvény a Gyermek és
Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek
és Ifjúsági Közalapítványról, valamint
az ifjúsággal összefüggő egyes állami
feladatok
ellátásának
szervezeti
rendjéről
1991. évi LXIV. törvény a Gyermek
jogairól szóló, New Yorkban, 1989.
november 20-án kelt Egyezmény
kihirdetéséről
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kihirdetéséről
1982. évi 10. törvényerejű rendelet
a
nőkkel
szembeni
megkülönböztetés
minden
formájának felszámolásáról 1979.
december
18-án
New
Yorkban
elfogadott egyezmény kihirdetéséről
1998. évi LXXXIV. törvény a
családok támogatásáról
2009. évi VI. törvény a Módosított
Európai Szociális Karta kihirdetéséről
2009.
évi
LXXII.
törvény
a
hozzátartozók közötti erőszak miatt
alkalmazható távoltartásról
2005. évi LXXXVIII. törvény a
közérdekű önkéntes tevékenységről
2013. évi XVIII. törvény az Európa
Tanács Emberkereskedelem Elleni
Fellépésről szóló Egyezményének
kihirdetéséről
2013. évi L. törvény az állami és
önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról












1982. évi 10. törvényerejű rendelet a
nőkkel szembeni megkülönböztetés
minden formájának felszámolásáról
1979. december 18-án New Yorkban
elfogadott egyezmény kihirdetéséről
1998. évi LXXXIV. törvény a családok
támogatásáról
2009. évi VI. törvény a Módosított
Európai Szociális Karta kihirdetéséről
2009.
évi
LXXII.
törvény
a
hozzátartozók közötti erőszak miatt
alkalmazható távoltartásról
2005. évi LXXXVIII. törvény a
közérdekű önkéntes tevékenységről
2013. évi XVIII. törvény az Európa
Tanács
Emberkereskedelem
Elleni
Fellépésről
szóló
Egyezményének
kihirdetéséről
2013. évi L. törvény az állami és
önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról
2015. évi CXLIII. törvény a
közbeszerzésekről

A felhíváshoz kapcsolódó kitöltő később módosul.
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