Módosult a „VEKOP-8.3.2-18 Gyakornoki program a Közép-Magyarországi
Régióban” című felhívás
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyakornoki
program a Közép-Magyarországi Régióban” című (VEKOP-8.3.2-18 kódszámú) felhívás módosítása.
Módosítások a projektek végrehajtására rendelkezésre álló időtartamra, statisztikai létszámra
irányultak, továbbá a felhívás sablon módosításai is átvezetésre kerültek:














1. oldalon sablonváltozás miatt az előlegre vonatkozó részt megváltozott:
„A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a vissza
nem térítendő támogatás vonatkozásában a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási
előleget biztosít.”
3. oldalon sablonváltozás miatt a honlap hivatkozás www.palyazat.gov.hu-ra változott.
1.1 A Felhívás indokoltsága és célja pontban a statisztikai létszámra vonatkozó rész megváltozott:
„A gyakornoki program egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a
legalább 1 fő gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt
lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki mentor tevékenység ellátására és szükség esetén a
gyakornoki munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.”
2.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
ELÉRHETŐSÉGE
pontban
a
holnaphivatkozás
www.palyazat.gov.hu-ra módosult.
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások bi) pontban a megvalósítás időszaka 24 hónapra
emelkedett összhangban a Felhívás többi pontjával.
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások bq) pont törlésre került.
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló maximum időtartam 24 hónapra változott. A
projekt fizikai befejezésének dátuma pedig 2022. augusztus 31-re, pénzügyi elszámolás végső
határideje pedig 2022. október 31-re módosult.
3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pont módosult:
„A támogatást igénylőnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU
Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók előállítása érdekében a
rendeletben meghatározottak szerint adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az
adatgyűjtési kötelezettség a program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi kiadások
különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a projektből való
kilépéskor kérdőívet szükséges kitöltetni, majd a megadott adatokat az EPTK felületen kell a
kedvezményezettnek, illetve megbízottjának rögzíteni. A kedvezményezett ezzel kapcsolatos
teendőit és felelősségét az „Adatfeldolgozási feltételek” c. dokumentum tartalmazza, mely a
felhívás szakmai mellékletei között található. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást
igénylő ezen feltételeket magára nézve kötelezően elfogadja. Az adatfeldolgozási feltételekhez
kapcsolódó dokumentumok (kérdőív és a hozzá kapcsolódó kitöltési útmutató, a
kedvezményezetteknek szóló adatvédelmi ajánlás és a résztvevőknek szóló adatvédelmi
tájékoztató) megtekinthetőek a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404 oldalon.
A vállalati gyakornoki mentorok nem számítanak a jelen Felhívás alapján célcsoporttagnak, így
rájuk az adatszolgáltatási kötelezettség nem terjed ki.
5.4 Előleg igénylése pont sablonváltozás miatt kiegészült a következő bekezdéssel:
„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.
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 mértékű igénylést időközi
kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első
részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül.
Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven
belül el kell számolnia az előleggel.”
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontban a Piaci ár alátámasztása pont alábbi
bekezdései változtak:
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 korlátokat. Piaci
ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés
dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés
keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól és a támogatást
igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől származó,
azonos tárgyú,
összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte szükséges.
…
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás) szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések során
ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a
közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához
képest 6 hónapnál régebbiek.
…
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.
Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat
keretében megállapított bér/illetmény havi összege 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 igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi engedély
alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.:
hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia, amelyek csak egy
gyártótól szerezhető be, (pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia),
vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be
Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az
alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái,





katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek adott
árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).
Nem kell alátámasztani a piaci áraknak való megfelelést, ha az adott költség elszámolása
egyszerűsített
költségelszámolás
(százalékban
meghatározott
átalány,
átalányalapú
egységköltség, egyösszegű átalány) keretében történt. Ilyen esetekben alátámasztó
dokumentációt sem kell biztosítani.
…
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás esetén
minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét alátámasztó, 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.
Költségnövekmény ellenőrzése során a Támogató az európai uniós forrásból finanszírozott egyes
projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerint jár
el.
A piaci ár kedvezményezetti tájékoztatója az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4385”
7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK pont kiegészült az alábbiakkal, valamint a honlap hivatkozások
www.palyazat.gov.hu-ra változtak:
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 dokumentumokat be kell nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti
előírásoknak.
8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI pontban a 3. Nyilatkozat statisztikai létszámról
melléklet törlésre került és a Felhívásban a melléklet hivatkozások aktualizálása is megtörtént.

A felhíváshoz kapcsolódó kitöltő program a későbbiekben fog módosulni.

