Módosult a „GINOP-6.2.5-VEKOP-19 Szakmai képzés digitális módszertanának
egységesítése” című felhívás
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy technikai jellegű módosítások történtek a Széchenyi
2020 keretében megjelent „Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése” című (GINOP6.2.5-VEKOP-19 kódszámú) felhívásban.
A kitöltő program a közlemény megjelenése után a későbbiekben fog változni, a kitöltő program
rendelkezésre állásáról a támogatást igénylőket értesíteni fogja a Támogató.

A felhívás az alább felsorolt pontokban módosult:
o
o
o

A kedvezményezetti kör bővült a Digitális Jólét Nkft.-vel
A felhívás mentén átvezetésre került a www.szechenyi2020.hu honlap helyett a
www.palyazat.gov.hu
A felhívás 1.1 pontja az alábbi mondattal egészült ki:

„A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 2020. február 29-től
hatályos módosítása értelmében a Digitális Jólét Nonprofit Kft. közreműködik az oktatási és képzési
intézmények számára a digitáliskompetencia-fejlesztéssel kapcsolatos elvárások meghatározásában;
megvalósítja és koordinálja a digitális pedagógiai módszertani egyes fejlesztéseket, és támogatja
azok bevezetését; szakmai támogatást nyújt az oktatási és képzési intézményrendszer digitális
átállásához szükséges infrastrukturális, szervezeti és tartalmi átalakulásához szükséges
tevékenységek, szabályozás megvalósításához; ellátja a Digitális Szakképzési és Felnőttképzési
Módszertani Központ szakmai feladatait.”

o

A felhívás 3.4.2. pontjában a mérföldkövek módosultak 2020. június 30.-ról 2020.
szeptember 28-ra, valamint 2020. december 31-ről 2021. március 30-ra.

o

A felhívás 3.5.2. pontja az alábbiak szerint módosult:

A projekt fizikai befejezésének dátuma 2020. december 31-ről 2021. március 31-re módosult, míg a
záró kifizetési igénylés benyújtásának dátuma 2021. március 31-ről 2021. június 29-re módosult.
o

A felhívás 3.7.1. pontja az alábbi mondattal egészült ki:

„Az indikátorok definíciói a www.palyazat.gov.hu/doc/4380/ oldalon található „GINOP ESZA
indikátorok definíciói” című dokumentumban érhetőek el, melyben szereplő indikátorok megfelelnek az
1304/2013/EU Rendeletben és a Monitoring és értékelés az európai kohéziós politikában Európai
Szociális Alap Útmutatóban foglaltaknak.”

o

A felhívás 4.1. pontjában szerepeltetésre került a Digitális Jólét Nkft., mint konzorciumi tag,
valamint kiegészítésre került a bekezdés az alábbi mondattal:
Jelen felhívás keretében támogatás igénylőként az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ
Zrt. és a Digitális Jólét Nonprofit Kft. együttesen nyújthat be támogatási igényt.

o

Jelen felhívás keretében szerződés módosítási kérelem benyújtására konzorciumi formában
van lehetőség.
A felhívás 5.5 ba) és ca) bekezdése az alábbival egészült ki:
… „éleslátást szolgáló szemüveg” …
• munkaköri alkalmassági vizsgálat

o

A felhívás 5.6 i)és j) pontja az alábbiakban módosult elírás miatt:

„számtani átlag” helyett „legkedvezőbb ajánlat”
o

A felhívás 5.6 pontja az alábbi ponttal egészült ki:

„cc)
Digitális Jólét Nkft. fent projektben való közreműködése során felmerülő költségek
elszámolhatóságának kezdete 2020. február 29. „
o

A felhívás 5.6.1 pontjában az alábbi bekezdés törlésre került, valamint módosult:

„A közbeszerzési érintettségről a támogatást igénylőnek, a támogatási igény benyújtásával
egyidejűleg szükséges nyilatkoznia.”
„Egy költségkategórián belül (Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása vagy Szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás) …” helyett „Egy költségkategórián belül
(személyi jellegű ráfordítás) …”
o

A felhívás 5.7. pontja az alábbi ponttal egészült ki:

„A fenti korlátok közötti átcsoportosítás nem megengedett a támogatást igénylő számára, kivéve a
projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége), közbeszerzési
eljárások lefolytatása, projektmenedzsment, és könyvvizsgálat költségtípusok esetén, ahol tételek
közötti átcsoportosítás lehetséges, azzal, hogy összességében így sem haladhatják meg a megjelölt
költségtípusokra vonatkozó százalékos mértékek együttes összegét, azaz a 9 %-ot.”
o
„6.3.

A felhívás az alábbi 6.3-as ponttal egészült ki:
A támogatási szerződés módosításához csatolandó mellékletek listája

1.
Megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek a benyújtotthoz képest szükség szerint
felülvizsgált tartalma a jelen felhívásban meghatározott elvárásoknak való megfelelés érdekében
(aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum)
2.
Cselekvési ütemterv – negyedéves bontásban az eredeti támogatási kérelemben
benyújtotthoz képest bővített tartalommal
3.
Szakmai önéletrajz a projektmenedzsment esetében amennyiben módosult a benyújtott
támogatási kérelemben benyújtotthoz képest (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum)

4.
Közbeszerzési terv szükség szerint a benyújtotthoz képest bővített tartalommal (aláírt,
szkennelt –pdf/tif- formátum)
5.
Konzorciumi
együttműködési
megállapodás
támogatásban
részesített
megvalósítására (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum) (amennyiben módosult)

projekt

6.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 103. § alapján kiállított minőségellenőrzési tanúsítvány a
közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (amennyiben releváns).
7.

Új vagy módosított költségtételek esetén Árajánlatok a Felhívás 5.6 i) és j) pontja alapján

A GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001 számon a támogatást igénylővel megkötött szerződés
módosítására vonatkozó kérelem dokumentációja 2020. augusztus 3. - 2020. szeptember 30. között
rögzíthető az elektronikus módon.”

