Módosult az „EFOP-1.8.20-17 Az alapellátás és népegészségügy
rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás
fejlesztése a mentális egészség területén” című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás
fejlesztése a mentális egészség területén” című (EFOP-1.8.20-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
A módosítások részletes bemutatása
A Felhívás 4. oldalán szereplő, honlapra való hivatkozás
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános
Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója
verziója
megtalálható
a megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon.
www.szechenyi2020.hu honlapon.
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási
kérelem
adatlap
együttesen
támogatási kérelem
adatlap együttesen tartalmazzák
a
támogatási
kérelem
tartalmazzák
a
támogatási
kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben
jelen
Felhívásban
foglaltak
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚFvalamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF- ban megfogalmazott általános előírásoktól,
ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
akkor a jelen dokumentumban szabályozottak irányadók.
az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét,
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem
hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az
adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és
irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát
Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel
fenntartja,
ezért
kérjük,
hogy
kövessék a www.palyazat.gov.hu honlapon megjelenő
figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon közleményeket!
megjelenő közleményeket!
A Felhívás 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége pontja
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!

A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások pontja
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Az Egészségfejlesztési Iroda által illetve Az
Egészségfejlesztési
Iroda
által
illetve
közreműködésével
megvalósított
mentális közreműködésével
megvalósított
mentális
egészséggel
kapcsolatos
programokon egészséggel
kapcsolatos
programokon
tanácsadáson,
személyes
és
csoportos tanácsadáson,
személyes
és
csoportos
konzultáción
és
támogató
szolgáltatásban konzultáción és támogató szolgáltatásban résztvevő
résztvevő kliensek
kliensek
A tulajdonság számszerűsíthető célértéke: Járási A tulajdonság számszerűsíthető célértéke: Járási
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lakosságszámhoz illeszkedően, a járási lakosság
legalább 3%-a.

lakosságszámhoz illeszkedően, a járási lakosság
legalább 3%-a*.
*A műszaki-szakmai eredménybe beszámítható
az a személy is, akinek állandó lakcíme vagy
tartózkodási helye nem az adott járás területén
van, de a konvergencia régióban.

A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása
érdekében a projektgazdának (konzorcium esetén érdekében a projektgazdának (konzorcium esetén a
a konzorcium vezetőjének) vállalnia kell egy konzorcium vezetőjének) vállalnia kell, hogy a
pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, projekt teljes időtartama alatt 1 fő pénzügyi
közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony vezetőt is alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti
keretében. A pénzügyi vezetőnek pénzügyi, vagy közszolgálati jogviszony keretében. A
közgazdasági, vagy számvitel területén szerzett pénzügyi vezetőnek pénzügyi, közgazdasági, vagy
felsőfokú
és/vagy
mérlegképes
könyvelői számvitel területén szerzett felsőfokú és/vagy
végzettséggel és legalább 2 éves uniós mérlegképes könyvelői végzettséggel és legalább 2
finanszírozású projektekben pénzügyi területen éves uniós finanszírozású projektekben pénzügyi
területen szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.
szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.
A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások pontja
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész





A mérföldkövek tervezésénél az alább adatok
megadása szükséges:
 Mérföldkő sorszáma
 A mérföldkő teljesítésének legkésőbbi
ideje
 Elvárt teljesítmény
 A mérföldkő eléréséig benyújtásra
kerülő kifizetési kérelem százaléka, a
projekt összköltségéhez viszonyítva
 A mérföldkövek között maximum 8
hónap telhet el.

A mérföldkövek tervezésénél az alább adatok
megadása szükséges:
 Mérföldkő sorszáma
 A mérföldkő teljesítésének legkésőbbi ideje
 Elvárt teljesítmény

Felhívjuk a figyelmet, hogy
A
kedvezményezett
a
támogatási
szerződésben
foglalt
ütemezés
szerinti
mérföldkövek elérését követően köteles
időközi kifizetési igénylésben beszámolni a
projekt keretében felmerült és elszámolni
kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és
műszaki,
szakmai
előrehaladásának
bemutatásával a projekt eredményességéről,
valamint hatékonyságáról.
Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését
megelőzően is be lehet nyújtani. Mérföldkő
elérést megelőzően utófinanszírozású időközi
kifizetési igénylés csak abban az esetben
nyújtható be, ha az abban igényelt támogatás
összege meghaladja a kétszázezer forintot.

A Kedvezményezett köteles kifizetési igénylést
benyújtani:


a támogatási szerződésben rögzített
mérföldkő elérését követő 15 napon
belül (kivéve az utolsó mérföldkő
esetében),



bármely finanszírozási mód esetén
(utófinanszírozás,
szállítói
finanszírozás),
ha
a
ténylegesen
felmerült, teljesített, valós munkára
alapozott költségek összértéke eléri a
megítélt
támogatás
10%-át
és
teljesülésük
elszámoló
bizonylattal,
jogalapjuk szerződéssel, visszaigazolt
írásbeli
megrendelővel,
hatósági
határozattal, vagy ezekkel azonos
bizonyító
erejű
dokumentummal
igazolható
(valós
költség
alapú
elszámolás),
a
költségek
fenti

|

2

összértékének elérését követő 15 napon
belül.


Kifizetési igénylés a fenti előírásoktól
sűrűbben is benyújtható, amennyiben a
Felhívás 5.6. pontjában foglalt benyújtási
korlátoknak
a
kifizetési
igénylés
megfelel.

A Felhívás 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam pontja
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 24 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 24 legfeljebb 42 hónap
1
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
szerződésben rögzített dátum, amely három
2
hónappal meghosszabbításra kerül.

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

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje
az utolsó mérföldkő elérését követően 60 nap,
amely három hónappal meghosszabbításra
3
kerül.

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,
1

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.
2

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

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
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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 Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja
Eredeti szövegrész
Egészségfejlesztő
és
betegségmegelőző
programokban részt vevő személyek száma
Célérték: Járási lakosságszámhoz illeszkedően, a
járási lakosság legalább 3%-a

Módosított szövegrész
Egészségfejlesztő
és
betegségmegelőző
programokban részt vevő személyek száma
Célérték: Járási lakosságszámhoz illeszkedően, a
járási lakosság legalább 3%-a**
**Az indikátor értékbe beszámítható az a
személy is, akinek állandó lakcíme vagy
tartózkodási helye nem az adott járás területén
van, de a konvergencia régióban.

A Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pontja
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a
projektgazda
a
projektben
résztvevő Kedvezményezett a projektben résztvevő
személyekre
vonatkozóan
biztosítsa
a személyekre vonatkozóan biztosítsa a
szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és az
megfelelő formában az adatokat a támogató egyéni kérdőíveken szereplő adatokat lehetőség
rendelkezésére bocsássa.
szerint keletkezésüket követően, de legkésőbb a
következő év február végéig az információs
rendszerbe feltöltve a Támogató rendelkezésére
bocsássa.
A Felhívás 5.4. Előleg igénylése pontja
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész

4

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 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 154 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
támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező

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
támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező

A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében
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mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási
előleg – vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete –
kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási
előleg
–
vagy
több
részletben
történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete –
kifizetésétől számított 155 hónapon belül.

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 első részlete
– kifizetésétől számított 156 hónapon belül, valamint
ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más
körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés
megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű
felhasználását bizonyítja.

A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja
Eredeti szövegrész
Átalány alapú egységköltség (Utazás,
szállás
és
napidíj
elszámolása
egységköltség alapján)

Átalány alapú egységköltség (Utazás,
szállás
és
napidíj
elszámolása
egységköltség alapján)

Alátámasztó dokumentumok
A Rendelet 4. számú mellékletének 6.5.1 pontja
értelmében az alábbi alátámasztó dokumentum
benyújtása szükséges:

Mindezek
alapján
a
kifizetési kérelemben
benyújtandó
az
Egységköltség
szorzótábla
elektronikus, excel alapú változata. Emellett az
eredeti nyomtatott és aláírt példány szkennelt
változata is benyújtandó.

Az egyszerűsített elszámolási módok esetén az
átalánnyal érintett költségek felmerülését a
kedvezményezettnek
nem
kell
háttérdokumentumokkal
(pl.
számlával,
bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb
számviteli bizonylattal) alátámasztania az irányító
hatóság felé. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem
mellékleteként nem kell majd a költség
felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani
az irányító hatósághoz, sem elkülönítetten nem
szükséges azokat a projekt helyszínén /
nyilvántartásában megőriznie. A hazai számviteli
szabályoknak megfelelően azonban meg kell
őriznie a bizonylatokat, viszont a támogatást
nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni
ellenőrzés során sem vizsgálhatják ezeket.
Egységköltség alapú átalány elszámolás
esetén,
az átalány alapon támogatott
tevékenységek,
eredmények
teljesülését
alátámasztó, a felhívásban meghatározott
dokumentumok benyújtására kerül csak sor a
költség felmerülésekor.
5
6

Módosított szövegrész

Az egységköltség átalány alapján elszámolandó
összeg kifizetése a Pályázati E-ügyintézés
felületen, az erre a célra létrehozott technikai
számla berögzítésével kezdeményezhető.
Alátámasztó dokumentumok
A Rendelet 4. számú mellékletének 6.5.1 pontja
értelmében az alábbi alátámasztó dokumentum
benyújtása szükséges:
Az egyszerűsített elszámolási módok esetén az
átalánnyal érintett költségek felmerülését a
kedvezményezettnek
nem
kell
háttérdokumentumokkal
(pl.
számlával,
bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb
számviteli bizonylattal) alátámasztania az irányító
hatóság felé. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem
mellékleteként nem kell majd a költség felmerülését
igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító
hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges
azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában

A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében
A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében
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Mindezek alapján a kifizetési kérelemben
benyújtandó az Egységköltség szorzótábla
elektronikus, excel alapú változata. Emellett az
eredeti nyomtatott és aláírt példány szkennelt
változata is benyújtandó.
Képzéshez köthető utazás esetén a jelen
módszertanban szereplő egységköltségek alapján
megállapított támogatási összeg a következő
alátámasztó dokumentumok benyújtása mellett
számolható el:
o képzési tematika,
o és személyre vagy szervezetre
vonatkozó képzési meghívó
o jelenléti ív
Az utazás, szállás és napidíj teljes összege a
jelen
módszertanban
meghatározott
egységköltség
figyelembevételével,
a
Szorzótáblában szereplő részletezettség szerint
állapítandó meg. Az Egységköltség szorzótábla
kitöltése képzési alkalmanként szükséges abban
az esetben is, ha a kedvezményezett az adott
kifizetési kérelmében több képzési alkalomhoz
kapcsolódó utazási, szállás és napidíj költséget
számol el. Több alkalmat magába foglaló képzés
esetén minden képzési alkalomról/ képzési napról
az adott alkalomhoz/ naphoz kapcsolódó tematika
és jelenléti ív benyújtása szükséges. A képzési
alkalomhoz kapcsolódó kiküldetési költségek csak
abban az esetben számolhatóak el, ha az adott
dátumhoz köthető jelenléti íven szerepel a
képzésben résztvevő neve és aláírása.
Rendezvényhez köthető utazás esetén a jelen
módszertanban szereplő egységköltségek alapján
megállapított támogatási összeg a következő
alátámasztó dokumentumok benyújtása mellett
számolható el:
o személyre
vagy
szervezetre
vonatkozó meghívó
o jelenléti ív
o rendezvényről szóló beszámoló
Kiküldetéshez
kapcsolódó
megbeszélés,
egyeztetés esetén a jelen módszertanban
szereplő egységköltségek alapján megállapított
támogatási összeg a következő alátámasztó
dokumentumok benyújtása mellett számolható el:
o személyre
vagy
szervezetre
vonatkozó meghívó
o jelenléti ív
o beszámoló vagy emlékeztető

megőriznie. A hazai számviteli szabályoknak
megfelelően azonban meg kell őriznie a
bizonylatokat, viszont a támogatást nyújtó és
ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során
sem vizsgálhatják ezeket.
A különböző típusú útiköltségek, kiküldetési
költségek, szállásköltségek, napidíjak kifizetési
igénylésben való megfelelő benyújtásának
érdekében az alábbi táblázat mutatja, hogy mely
típusú költséget milyen összesítőn szükséges
rögzíteni.
A
Felhívás
5.5.
Az
elszámolható
költségek
köre
pontja
alapján
meghatározott költségek
Szakmai tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatások
költségei/Képzéshez
kapcsolódó költségek/
Az oktatók és a képzésben
résztvevők
utazási
és
szállásköltségei
Szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak költségei/
Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó
útiköltség,
kiküldetési költség
Célcsoport támogatásának
költségei/Célcsoport
útiköltsége
Célcsoport támogatásának
költségei/Célcsoport
képzési
költségei/rendezvényekhez,
képzéshez,
programokhoz
kapcsolódó utazási és szállás
költség
Projektmenedzsment
költség/Projektmenedzsmenth
ez
kapcsolódó
útiköltség,
kiküldetési költség

Bizonylat típusa

utazási, és kiküldetési
költségösszesítő/értékhat
ár
alapján
kis
támogatástartalmú
számlaösszesítő
vagy
egyedi számla
Átalány
egységköltség

alapú

Átalány
egységköltség

alapú

Átalány
egységköltség

alapú

utazási, és kiküldetési
költségösszesítő

Közszféra
szervezetek
esetén
a
projektmenedzsment költségek elszámolhatósága
tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2.
pontjában foglalt előírásokat.

Az egységköltség átalány alapján elszámolandó
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összeg kifizetése a Pályázati E-ügyintézés
felületen, az erre a célra létrehozott technikai
számla berögzítésével kezdeményezhető.
Közszféra
szervezetek
esetén
a
projektmenedzsment költségek elszámolhatósága
tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2.
pontjában foglalt előírásokat.
A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja
Eredeti szövegrész
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint
mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású
időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési
igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha
az abban igényelt támogatás összege meghaladja
a megítélt támogatás 1%-át, de legalább a
kétszázezer forintot.

Módosított szövegrész

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint mérföldkő
elérését megelőzően utófinanszírozású időközi
kifizetési igénylés esetén kifizetési igénylés csak
abban az esetben nyújtható be, ha az abban
igényelt támogatás összege meghaladja a
kétszázezer forintot.
Számlaösszesítők alkalmazása

Számlaösszesítők alkalmazása
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek
tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás
során az elszámolás:
 Kis
támogatástartalmú
számlák
összesítője
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
személyi jellegű ráfordítás költsége
(személyi jellegű költségek összesítője)
 Projektmenedzsment személyi jellegű
ráfordítása (személyi jellegű költségek
összesítője)
 Projektmenedzsmenthez
kapcsolódó
anyagköltség (anyagköltség összesítő)

A Felhívás 7. További információk pontja
Eredeti szövegrész
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 projektadatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett
személyes adatait - a palyazat.gov.hu

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek
tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás
során az elszámolás:
 Kis támogatástartalmú számlák összesítője
 Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
személyi
jellegű
ráfordítás
költsége
(személyi jellegű költségek összesítője)
 Projektmenedzsment
személyi
jellegű
ráfordítása (személyi jellegű költségek
összesítője)
 Projektmenedzsmenthez
kapcsolódó
anyagköltség (anyagköltség összesítő)
 Projektmenedzsmenthez
kapcsolódó
útiköltség, kiküldetési költség (utazási,
és kiküldetési költségösszesítő)
 Egységköltség alapú elszámolás körébe
nem bevont útiköltség (utazási, és
kiküldetési költségösszesítő)
Módosított szövegrész
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.
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honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban
7
szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje.
A Felhívás 11. sz. melléklete
Eredeti szövegrész
Minimum humánerőforrás igény
Az Egészségfejlesztési Irodák mentális
egészség funkcióval való bővítse: 1 fő 40
óra/hét/fő és minimum 2 fő 20 óra/hét/fő,
vagy minimum 2 fő 40 óra/hét/fő,
munkaidőben foglalkoztatott szakember, mint
humánerőforrás feltételekkel.
Mentális egészségfejlesztő funkciót betöltő
munkatársak
esetében
meghatározott
végzettségbeli
elvárások:
Klinikai

szakpszichológus,
egészségpszichológus,
egészségfejlesztő
szakpszichológus
pszichológus, mentálhigiénikus, addiktológiai
konzultáns, szociális munkás. (A felsorolás
vagylagos, nem takar sorrendiséget)

Módosított szövegrész
Minimum humánerőforrás igény
Az
Egészségfejlesztési
Irodák
mentális
egészség funkcióval való bővítse: 1 fő 40
óra/hét/fő és minimum 2 fő 20 óra/hét/fő, vagy
minimum 2 fő 40 óra/hét/fő, munkaidőben
foglalkoztatott szakember, mint humánerőforrás
feltételekkel.
Mentális egészségfejlesztő funkciót betöltő
munkatársak
esetében
meghatározott
végzettségbeli elvárások:
o Klinikai szakpszichológus,
o egészségpszichológus,
o egészségfejlesztő szakpszichológus
o pszichológus,
o mentálhigiénikus,
o addiktológiai konzultáns,
o szociális munkás,
o pszichopedagógus,
o viselkedéselemző (pszichológia BA).
(A
felsorolás
sorrendiséget)

vagylagos,

nem

takar
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