Módosult a „Szegény gyermekes családok és
rendkívül alacsony jövedelmű személyek
számára természetbeni juttatás biztosítása” című
(RSZTOP-1.1.1.-16, RSZTOP-2.1.1.-16, RSZTOP4.1.1.-16 kódszámú) felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt kedvezményezetteket, hogy módosult a Széchenyi
2020 keretében megjelent „Szegény gyermekes családok és rendkívül
alacsony jövedelmű személyek számára természetbeni juttatás
biztosítása” című (RSZTOP-1.1.1.-16, RSZTOP-2.1.1.-16, RSZTOP-4.1.1.16 kódszámú) felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:
A Felhíváshoz kapcsolódó kitöltő a közlemény megjelenését követően kerül
módosításra.
Felhívás első oldala
Eredeti szövegrész

Az együttműködés keretében a Kormány
vállalja, hogy:

Az együttműködés
vállalja, hogy:

keretében

a

Kormány



a benyújtott támogatási kérelmet a
jogszabály
által
meghatározott
határidőn belül 1 elbírálja.



a benyújtott támogatási kérelmet a
jogszabály
által
meghatározott
határidőn belül 1 elbírálja.



a felhívás feltételeinek megfelelő
projekteket
összességében
legfeljebb 31 664 031 319 forint
vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a rendelkezésre álló forrás
erejéig. Az előleggel kapcsolatos
feltételeknek megfelelő támogatott
projekteknek
30 109 281 319
forint megfelelő összegű előleget
biztosít.



a felhívás feltételeinek megfelelő
projekteket
összességében
legfeljebb
34 570 543 096 forint
vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a rendelkezésre álló forrás
erejéig.
Az
előleggel
kapcsolatos
feltételeknek megfelelő támogatott
projekteknek 33 015 793 096 forint
megfelelő összegű előleget biztosít.

A
támogatási
kérelmet
benyújtó
szervezetek az együttműködés keretében
vállalják2, hogy:


1

Módosított szövegrész

projektjük
megvalósításával
–
partnerszervezetek bevonásával –
személyes
felhasználásra
szánt
élelmiszert
és/vagy
alapvető
fogyasztási cikkeket juttatnak el a

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek
az együttműködés keretében vállalják2, hogy:


projektjük
megvalósításával
–
partnerszervezetek
bevonásával
–
személyes
felhasználásra
szánt
élelmiszert
és/vagy
alapvető
fogyasztási cikkeket juttatnak el a
program szerinti leginkább rászoruló

A projektértékelésnek határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.

2

A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
felhívás további fejezeteiben.
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program szerinti leginkább rászoruló
személyeknek.

Felhívás 5. oldala
Eredeti szövegrész

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak
valamely fejezet tekintetében eltérnek az
ÁÚF-ban
megfogalmazott
általános
előírásoktól, és az eltérés tényére
kifejezett hivatkozás történik, akkor a
jelen dokumentumban szabályozottak
az irányadók.
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

RSZTOP-1.1.1.
Ft

a
kapott
önerőből
projektet.

támogatáson
finanszírozzák

felül
a

A Felhívás elválaszthatatlan része az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c.
dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF),
amelynek hatályos verziója megtalálható
a www.palyazat.gov.hu honlapon.
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek
és
a
támogatási
kérelem
adatlap
együttesen tartalmazzák a támogatási
kérelem elkészítéséhez szükséges összes
feltételt.
Amennyiben
jelen
Felhívásban
foglaltak
valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚFban megfogalmazott általános előírásoktól,
akkor
a
jelen
dokumentumban
szabályozottak az irányadók.
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
31 664 031 319 Ft, az alábbi megbontás
szerint:
1. szakasz:



Módosított szövegrész

A Felhívás elválaszthatatlan része az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c.
dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF),
mely a támogatási kérelem adatlappal
együtt tartalmazza a projektjavaslat
elkészítéséhez
szükséges
összes
feltételt.

1. RSZTOP 1.1.1.
Ft

személyeknek.

1 107 750 000

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 34
570 543 096 Ft, az alábbi megbontás szerint:
1.
RSZTOP
1.1.1.
1 107 750 000 Ft
RSZTOP-1.1.1.

1.

szakasz:

2. szakasz: 18 270 000 000 Ft

2. szakasz: 18 270 000 000

2. RSZTOP-2.1.1.
Ft

5 196 793 096

2.
2 290 281 319 Ft

RSZTOP-2.1.1.

3. RSZTOP-4.1.1.
Ft

9 996 000 000

3.
9 996 000 000 Ft

RSZTOP-4.1.1.

2.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Eredeti szövegrész

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással
kapcsolatos
közleményeket
a
szechenyi2020.hu
oldalon,
ahol
a

Módosított szövegrész

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással
kapcsolatos
közleményeket
a
www.palyazat.gov.hu
oldalon,
ahol
a
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Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus
elérhetőségeit is megtalálhatja.
3.

Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus
elérhetőségeit is megtalálhatja.

A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Eredeti szövegrész

Kérjük, hogy a projektek előkészítése
során
vegye
figyelembe,
hogy
a
projekteknek meg kell felelniük különösen a
következőknek:
3.2.9 Elkülönített pénzforgalmi számla
Eredeti szövegrész

A Kedvezményezettnek lehetősége van
a
projekt
megvalósításához
elkülönített bankszámlát nyitni, amely
a már meglévő bankszámla alszámlája
is lehet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
110/A.
§
alapján
a
kedvezményezettnek
projektszintű
elkülönített számviteli nyilvántartást
kell
vezetnie,
és
a
projekttel
kapcsolatos minden dokumentumot
elkülönítetten
szükséges
nyilvántartania, és legalább 2027.
december 31-ig megőriznie. Az irányító
hatóság és egyéb ellenőrzést végző
hatóság
által
végzett
helyszíni
ellenőrzés
során
szükséges
az
elkülönített
nyilvántartásnak
rendelkezésre állnia. Az elkülönített
nyilvántartásban be kell tudni mutatni,
hogy
az
Európai
Uniós
források
megfelelő
módon
kerültek
felhasználásra, a kettős finanszírozás
elkerülésének nyomon követhetőnek
kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy
a források elkülönített elszámolás
mellett és kizárólag arra a célra
kerültek felhasználásra, amelyre a
Támogató azt megítélte. Amennyiben
nem elkülönített bankszámlán történik
a
támogatás
kezelése,
akkor
a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz.
melléklet
3.9.1.7
pontja
alapján
elszámolható
bankszámlanyitás
költsége, a rendes havi adminisztratív
(kezelési)
költség
és
tranzakciós
költség vonatkozásában a projekt
költségeinek
elszámolása,
vagy
a
bankszámlán keletkező látra szóló
kamat arányos meghatározása, illetve
a
támogatás
rendeltetésszerű
felhasználásának
ellenőrzése
nehézséget
jelenthet.
Javasolt,
a
projekttel kapcsolatos pénzforgalom

Módosított szövegrész

Kérjük,
hogy
a
támogatási
kérelem
összeállítása során vegye figyelembe, hogy a
projekteknek meg kell felelniük különösen a
következőknek:

Módosított szövegrész

Kedvezményezetteknek a Magyar
Államkincstár által vezetett számla
nyitása kötelező.
A projekt megvalósításához a
Kedvezményezettnek lehetősége van
elkülönített bankszámlát nyitni, amely a
már meglévő bankszámla alszámlája is
lehet.
A 2014-2020 programozási időszakban az
egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről
szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet)110/A. § alapján a
kedvezményezettnek projektszintű
elkülönített számviteli nyilvántartást kell
vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden
dokumentumot elkülönítetten szükséges
nyilvántartania, és legalább 2027.
december 31-ig megőriznie. Az irányító
hatóság és egyéb ellenőrzést végző
hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés
során szükséges az elkülönített
nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az
elkülönített nyilvántartásban be kell tudni
mutatni, hogy az Európai Uniós források
megfelelő módon kerültek felhasználásra,
a kettős finanszírozás elkerülésének
nyomon követhetőnek kell lennie, be kell
tudni mutatni, hogy a források
elkülönített elszámolás mellett és
kizárólag arra a célra kerültek
felhasználásra, amelyre a Támogató azt
megítélte. A támogatások jogszabálysértő
vagy nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén a Kedvezményezettet
visszafizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben nem elkülönített
bankszámlán történik a támogatás
kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7
pontja alapján elszámolható
bankszámlanyitás költsége, a rendes havi
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elkülönített bankszámlán
amennyiben lehetséges.

történjen,

A támogatások jogszabálysértő vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén
a
Kedvezményezettet
visszafizetési
kötelezettség
terheli.
Fentiek
alapján,
valamint
a
visszafizetési
szankció
elkerülése
érdekében - nem kötelező jelleggel, de
figyelembe
véve
a
korábbi
programozási időszak tapasztalatait javasoljuk a projekt keretében kapott
támogatások elkülönített bankszámlán
történő vezetését.

3.2.10 Mérföldkövek
Eredeti szövegrész

RSZTOP-2.1.1.
1. mérföldkő:
legalább
20
000
rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni támogatás juttatása
és az összes elszámolható költség
legalább
15%-áról
kifizetési
igénylés benyújtása 2018.június
30.-ig.
2. mérföldkő: 2018. július 1-je és
2019. június 30-a között legalább 20
000 rászoruló személy számára
rendszeres
időközönként
természetbeni támogatás juttatása
és az összes elszámolható költség
legalább 30%-áról kifizetési igénylés
benyújtása 2019. június 30-ig.
3. mérföldkő: 2019.július 1-je és 2019.
december 31-e között legalább
20 000 rászoruló 1-8 évfolyamos
tanuló számára anyagi támogatás
biztosítása
(tisztálkodási
szerek,
iskolai felszerelések) és kifizetési
igénylés benyújtása 2019.december
31-ig.
4. mérföldkő: 2019. július 1-je és
2020.
június
30-a
között
legalább
20
000
rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni
támogatás juttatása és az összes
elszámolható költség legalább
45%-áról
kifizetési
igénylés
benyújtása 2020. június 30-ig.
5. mérföldkő: 2020. július 1-je és

adminisztratív (kezelési) költség és
tranzakciós költség vonatkozásában a
projekt költségeinek elszámolása, vagy a
bankszámlán keletkező látra szóló kamat
arányos meghatározása, illetve a
támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának ellenőrzése nehézséget
jelenthet. Javasolt, hogy a projekttel
kapcsolatos pénzforgalom elkülönített
bankszámlán történjen, amennyiben
lehetséges. Amennyiben a
Kedvezményezett elkülönített
bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a
támogatás fogadására szolgáló
elkülönített bankszámla rendelkezésre
állásáról szóló igazolást be kell nyújtania
a Támogatónak.
Módosított szövegrész

RSZTOP-2.1.1.
1. mérföldkő: legalább 20 000 rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni
támogatás juttatása és az összes
elszámolható költség legalább 15%áról kifizetési igénylés benyújtása
2018.június 30.-ig.
2. mérföldkő: 2018. július 1-je és 2019.
június 30-a között legalább 20 000
rászoruló személy számára rendszeres
időközönként természetbeni támogatás
juttatása és az összes elszámolható
költség legalább 30%-áról kifizetési
igénylés benyújtása 2019. június 30-ig.
3. mérföldkő: 2019.július 1-je és 2019.
december 31-e között legalább 20 000
rászoruló
1-8
évfolyamos
tanuló
számára anyagi támogatás biztosítása
(tisztálkodási
szerek,
iskolai
felszerelések) és kifizetési igénylés
benyújtása 2019.december 31-ig.
4. mérföldkő: 2019. július 1-je és
2020. június 30-a között legalább
20 000 rászoruló személy számára
rendszeres
időközönként
természetbeni támogatás juttatása
és az összes elszámolható költség
legalább
45%-áról
kifizetési
igénylés benyújtása 2020. június
30-ig.
5. mérföldkő: 2020. július 1-je és
2020.
december
31-e
között
legalább 100 000 rászoruló 1-8.
évfolyamos tanuló számára anyagi
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2021.
június
30-a-e
között
legalább
20
000
rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni
támogatás juttatása és az összes
elszámolható költség legalább
60%-áról
kifizetési
igénylés
benyújtása 2021. június 30-ig.
6. mérföldkő: 2021. július 1-je és
2022.
június
30-a
között
legalább
20
000
rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni
támogatás juttatása és az összes
elszámolható költség legalább
75%-áról
kifizetési
igénylés
benyújtása 2022. június 30-ig.
7. mérföldkő: 2022. július 1-je és
2023.
június
30-a
között
legalább
20
000
rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni
támogatás juttatása és az összes
elszámolható költség legalább
90%-áról
kifizetési
igénylés
benyújtása 2023. június 30-ig.
8. mérföldkő: 2023. július 1-je és
2023. december 31-e között
legalább
20
000
rászoruló
személy
számára
rendszeres
időközönként
természetbeni
támogatás
juttatása
2023.
december 31-ig.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
 A kedvezményezett a támogatási
szerződésben
foglalt
ütemezés
szerinti
mérföldkövek
elérését
követően köteles a Rendelet szerint
meghatározott
határidőn
belül
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, a Rendeletben foglalt
szabályoknak megfelelően.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki,
szakmai tartalom csökkenése esetén

támogatás
biztosítása
(tisztálkodási
szerek,
iskolai
felszerelések) és kifizetési igénylés
benyújtása 2020. december 31-ig.
6. mérföldkő: 2020. július 1-je és
2021. június 30-a között legalább
20 000 rászoruló személy számára
rendszeres
időközönként
természetbeni támogatás juttatása
és az összes elszámolható költség
legalább
60%-áról
kifizetési
igénylés benyújtása 2021. június
30-ig.
7. mérföldkő: 2021.július 1-je és
2021.
december
31-e
között
legalább 100 000 rászoruló 1-8.
évfolyamos tanuló számára anyagi
támogatás
biztosítása
(tisztálkodási
szerek,
iskolai
felszerelések) és kifizetési igénylés
benyújtása 2021. december 31-ig.
8. mérföldkő: 2021. július 1-je és
2022. június 30-a között legalább
20 000 rászoruló személy számára
rendszeres
időközönként
természetbeni támogatás juttatása
és az összes elszámolható költség
legalább
75%-áról
kifizetési
igénylés benyújtása 2022. június
30-ig.
9. mérföldkő: 2022. július 1-je és
2022.
december
31-e
között
legalább 100 000 rászoruló 1-8.
évfolyamos tanuló számára anyagi
támogatás
biztosítása
(tisztálkodási
szerek,
iskolai
felszerelések) és kifizetési igénylés
benyújtása 2022. december 31-ig.
10. mérföldkő: 2022. július 1-je és
2023. június 30-a között legalább
20 000 rászoruló személy számára
rendszeres
időközönként
természetbeni támogatás juttatása
és az összes elszámolható költség
legalább
90%-áról
kifizetési
igénylés benyújtása 2023. június
30-ig.
11. mérföldkő: 2023. július 1-je és
2023.
december
31-e
között
legalább 20 000 rászoruló személy
számára rendszeres időközönként
természetbeni támogatás juttatása
2023. december 31-ig
Felhívjuk a figyelmet, hogy
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az
elszámolható
költség
és
a
támogatás
összege
arányosan
csökkentésre
kerül
az
érintett
tulajdonságtól vagy képességtől való
elmaradás arányában.







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
mérföldkövek
eléréséről
benyújtandó
szakmai
beszámolóban minden esetben be
kell
számolni
az
indikátorok
aktuális tényértékéről.

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!
3.5.1. Indikátorok
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

RSZTOP 2.1.1
Mutató
neve

Mérté
kegysé
g
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A támogatás mértéke, összege
Eredeti szövegrész
a) Jelen Felhívás keretében igényelhető
vissza
nem
térítendő
támogatás
összege:
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5.3

1. RSZTOP

1.1.1.

RSZTOP-1.1.1.
18 270 000 000 Ft
2.

Módosított szövegrész
a) Jelen Felhívás keretében igényelhető vissza
nem térítendő támogatás összege:
1.

RSZTOP

1.1.1.

1.

szakasz:
1
10
7
75
0
00
0
Ft

RSZTOP-1.1.1.
18 270 000 000 Ft

2.

szakasz:

1.
szakasz:
1 107 750 000
Ft
2.

szakasz:
RSZTOP-2.1.1.

2 290 281 319 Ft
3.

RSZTOP-4.1.1.
9 996 000 000 Ft
2.

RSZTOP-2.1.1.
5 196 793 096 Ft

3.

RSZTOP-4.1.1.
9 996 000 000 Ft

5.4 Előleg igénylése
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész
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2018.
szeptember
8-ig
keletkezett
támogatási jogviszonyok esetén:

2018.
szeptember
8-ig
keletkezett
támogatási jogviszonyok esetén:

A támogatási előleg mértékét a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott
időállapot szerint releváns rendelkezése
határozza meg.

A támogatási előleg mértékét a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-ának az adott
időállapot szerint releváns rendelkezése
határozza meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi
költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
önkormányzati társulás, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság kedvezményezett részére
támogatási előleg akkor folyósítható, ha az
irányító hatóság a kedvezményezett által
benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó
projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi
költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
önkormányzati társulás, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság kedvezményezett részére
támogatási előleg akkor folyósítható, ha az
irányító hatóság a kedvezményezett által
benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó
projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.

A
likviditási
terv
sablonja
a
www.szechenyi2020.hu oldalon található
meg.

A
likviditási
terv
sablonja
a
www.palyazat.gov.hu oldalon található
meg.

5.5

Az elszámolható költségek köre
Eredeti szövegrész
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek
tervezhetők:

Módosított szövegrész
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek
tervezhetők:

RSZTOP 1.1.1.

RSZTOP 1.1.1.

2. szakasz:

2.szakasz:

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szállítási, tárolási, raktározási költségek

 Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szállítási, tárolási, raktározási költségek

o Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szállítási,
tárolási,
raktározási költségek

o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szállítási,
tárolási,
raktározási
költségek

RSZTOP 2.1.1.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek


Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szállítási, tárolási, raktározási költségek
o Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szállítási,
tárolási,
raktározási költségek

RSZTOP 4.1.1.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek


Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szállítási, tárolási, raktározási költségek
o Szakmai
kapcsolódó

megvalósításhoz
szállítási,
tárolási,

o szakmai
kapcsolódó
költség

megvalósításhoz
adminisztrációs

RSZTOP 2.1.1.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek
 Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szállítási, tárolási, raktározási költségek
o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szállítási,
tárolási,
raktározási
költségek
o szakmai
kapcsolódó
költség

megvalósításhoz
adminisztrációs

RSZTOP 4.1.1.
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raktározási költségek

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb
költségek
 Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szállítási, tárolási, raktározási költségek
o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szállítási,
tárolási,
raktározási
költségek
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
adminisztrációs költség

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (általános
adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból
fakadó kötelezettségek.

2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (általános
adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból
fakadó kötelezettségek.

A támogatási kérelem benyújtásának
célja, hogy a támogatást igénylő sikeres elbírálás és támogató tartalmú
támogatási döntés esetén - a tervezett
projekt megvalósítására támogatási
szerződést
kössön/
Támogató
támogatói okiratot állítson ki. A
támogatási kérelem feldolgozásához
szükséges,
hogy
a
Támogató
a
támogatást igénylő projekt-adatlapon
és annak mellékleteiben feltüntetett
személyes adatait - a palyazat.gov.hu
honlapon
elérhető
Adatvédelmi
nyilatkozatban szereplő adatkezelési
célok szerint - kezelje.313

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

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.
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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 döntéselőkészítési
folyamat
bármely
szakaszában kétség merül fel, úgy a
Támogató
számára
a
releváns
dokumentumokat be kell nyújtani.

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
Kedvezményezettnek
a
projekt
megvalósítási szakaszában is meg kell
felelnie a fenti előírásoknak.

A támogatást igénylő a támogatási
kérelem benyújtásával hozzájárulását
adja, hogy a Kincstár által működtetett
monitoring rendszerben nyilvántartott
adataihoz a költségvetési támogatás
utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós
fejlesztések
fejezetből
biztosított
költségvetési támogatás esetén a
közreműködő
szervezet,
ennek
hiányában az irányító hatóság (a
továbbiakban együtt: a támogatás
folyósítója), az Állami Számvevőszék,
kormányzati
ellenőrzési
szerv,
az
európai támogatásokat ellenőrző szerv,
az állami adóhatóság, a csekély
összegű
támogatások
nyilvántartásában
érintett
szervek,
valamint
jogszabályban,
pályázati
kiírásban,
támogatói
okiratban,
támogatási
szerződésben
meghatározott
más
jogosultak
hozzáférhetnek.
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást
igénylőt,
hogy
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.

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.
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 konzultációt
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 megkötésével egyidejűleg.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők
figyelmét, hogy a www.palyazat.gov.hu
honlapon található az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz
c.
dokumentum,
amely
általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

A támogatási szerződés megkötésével
egyidejűleg az irányító hatóság konzultációt
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kezdeményez a támogatást igénylővel,
melynek célja a felhívásban meghatározott
feltételeknek
megfelelő
projektdokumentáció
ütemezett
kidolgozásának elősegítése.
A konzultációs folyamat kezdetének
várható időpontja: releváns esetben a
támogatási szerződés megkötésével
egyidejűleg
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők
figyelmét,
hogy
a
www.szechenyi2020.hu
honlapon
található
az
Általános
Útmutató
a
Felhívásokhoz c. dokumentum, amely
általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról
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