Módosult a „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése”
című (EFOP-1.3.2-16 kódszámú) felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” című (EFOP-1.3.2-16
kódszámú) felhívás az alábbiak szerint módosult:

Felhívás
Eredeti szövegrész
Magyarország Kormányának felhívása a
Szociális
és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság1, felzárkózási mentorhálózat
létrehozására, mely hálózat hozzájárul
ahhoz, hogy az esélyteremtő, hátrányt
enyhítő programok
szélesebb
körben
eljussanak a romákhoz.

Módosított szövegrész
Magyarország
Kormányának
felhívása
a
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a
továbbiakban TEF2) számára
felzárkózási
mentorhálózat
létrehozására,
mely
hálózat
hozzájárul ahhoz, hogy az esélyteremtő, hátrányt
enyhítő programok szélesebb körben eljussanak a
romákhoz .

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban
célul tűzte ki a romákkal szembeni
előítéletesség
és
a
hátrányos
megkülönböztetés csökkentését, a romák
társadalmi együttműködésben való aktív
részvételét. Rásegítő mechanizmusokkal el
kell érni a hátrányenyhítő, integrációt
segítő programok eljutását a romákhoz (pl.
együttműködési
kötelezettség
roma
nemzetiségi
önkormányzatokkal,
roma
koordinátorok, mentorálás). A cél elérését
a Kormány a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF)
együttműködésével tervezi megvalósítani
jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul
tűzte ki a romákkal szembeni előítéletesség és a
hátrányos megkülönböztetés csökkentését, a
romák társadalmi együttműködésben való aktív
részvételét. Rásegítő mechanizmusokkal el kell
érni
a
hátrányenyhítő,
integrációt
segítő
programok
eljutását
a
romákhoz
(pl.
együttműködési kötelezettség roma nemzetiségi
önkormányzatokkal,
roma
koordinátorok,
mentorálás). A cél elérését a Kormány a TEF
együttműködésével tervezi megvalósítani jelen
felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány
vállalja, hogy:

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja,
hogy:

•

a felhívás feltételeinek megfelelő

•

a
felhívás
projekteket

feltételeinek
a
projektre

megfelelő
megítélt

Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a felhívás jogosultsági
feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4.. fejezetben.
2
A 180/2019. (VII.26.) Korm. rendelet alapján 2019. július 31-ig a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, 2019. augusztus
1-től a Társadalmi és Esélyteremtési Főigazgatóság.
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projekteket a projektre megítélt
2.000.000.000 forint vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig,

A Felhívás elválaszthatatlan része az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c.
dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF),
amelynek
hatályos
verziója
megtalálható a www.szechenyi2020.hu
honlapon.
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!

2.200.000.000 forint vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a rendelkezésre
álló forrás erejéig,

A
Felhívás
elválaszthatatlan
része
az
Általános Útmutató a Felhívásokhoz c.
dokumentum
(a
továbbiakban:
ÁÚF),
amelynek hatályos verziója megtalálható a
www.palyazat.gov.hu honlapon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét,
hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem
adatlap, továbbá ezek dokumentumai esetén az
irányító hatóság, illetve a Miniszterelnökség a
változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy
kövessék figyelemmel a www.palyazat.gov.hu
honlapon megjelenő közleményeket!

1.2 A rendelkezésre álló forrás
Eredeti szövegrész
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
2.000.000.000 Ft.

Módosított szövegrész
A Felhívás meghirdetésekor a
rendelkezésre
álló
tervezett
2.200.000.000 Ft.

2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

támogatásra
keretösszeg

Ha további információkra van szüksége,
forduljon bizalommal a Széchenyi 2020
ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás,
normál
díjazású
telefonszámon,
ahol
hétfőtől csütörtökig 8:30- 16 óráig,
pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.

Ha további információkra van szüksége, forduljon
bizalommal az ügyfélszolgálathoz a 06/1 8960000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol
hétfőtől csütörtökig 8:30 órától 16 óráig,
pénteken 8:30 órától 14 óráig fogadják hívását.

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással
kapcsolatos
közleményeket
a
www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a
Széchenyi
2020
ügyfélszolgálat
elektronikus
elérhetőségeit
is
megtalálhatja!

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
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
-

potenciális

foglalkoztatók

felkutatása

- potenciális foglalkoztatók felkutatása mentorok

mentorok
szükség
szerinti
szakmai
együttműködése a társadalmi felzárkózást
segítő, esélyteremtő programokkal

szükség szerinti szakmai együttműködése a
társadalmi felzárkózást segítő, esélyteremtő
programokkal

az
SZGYF
végrehajtásában
o a TEF végrehajtásában megvalósuló,
megvalósuló, vonatkozó, elsősorban
vonatkozó, elsősorban felzárkózást segítő,
felzárkózást segítő, programokkal
programokkal
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
o

A felhívás keretében nyújtott támogatás
nem minősül uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásnak.

A felhívás keretében nyújtott támogatás nem
minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdés szerinti
állami támogatásnak.

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
Eredeti szövegrész

Módosított szövegrész

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Az
leírása

A mentorok által
elért személyek

A kiemelt projekt
bármely
eredmény
megvalósítási
szakaszába bevont
személyek

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Az
leírása

A mentorok által
elért személyek

A kiemelt projekt
bármely
eredmény
megvalósítási
szakaszába bevont
személyek

A
tulajdonság
számszerűsíthető
40.000
célértéke

A
tulajdonság
számszerűsíthető
44.000
célértéke

A
tulajdonság
számszerűsíthető
fő
célértékének
mértékegysége

A
tulajdonság
számszerűsíthető
fő
célértékének
mértékegysége

Igazolás módja

programba vonást
igazoló
dokumentum

Igazolás módja

programba vonást
igazoló
dokumentum

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Mentorált
személyek

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Mentorált
személyek

Az
leírása

Azon
személyek
száma, akiknek a
program keretében
mentori
támogatást
eredmény nyújtanak abból a
célból,
hogy
felzárkózást
segítő/képzési

Az
leírása

Azon
személyek
száma, akiknek a
program keretében
mentori
támogatást
eredmény nyújtanak abból a
célból,
hogy
felzárkózást
segítő/képzési

/munkaerő-piaci
programokba
kerüljenek.

/munkaerő-piaci
programokba
kerüljenek.

A
tulajdonság
számszerűsíthető
8000
célértéke

A
tulajdonság
számszerűsíthető
8800
célértéke

A
tulajdonság
számszerűsíthető
fő
célértékének
mértékegysége

A
tulajdonság
számszerűsíthető
fő
célértékének
mértékegysége

Igazolás módja

egyéni mentorálási
terv

Igazolás módja

egyéni mentorálási
terv

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Tájékoztató jellegű
workshopok,
rendezvények

Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény
megnevezése

Tájékoztató jellegű
workshopok,
rendezvények

Az
leírása

Azon rendezvények
száma,
ahol
a
célcsoport,
valamint a helyi
szereplők
eredmény (önkormányzat,
roma
önkormányzat, civil
szervezetek
stb.)
részére
tájékoztatás
történik.

Az
leírása

Azon rendezvények
száma,
ahol
a
célcsoport,
valamint a helyi
szereplők
eredmény (önkormányzat,
roma
önkormányzat, civil
szervezetek
stb.)
részére
tájékoztatás
történik.

A
tulajdonság
számszerűsíthető
160
célértéke

A
tulajdonság
számszerűsíthető
176
célértéke

A

A

tulajdonság db

tulajdonság db

számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége
Igazolás módja

számszerűsíthető
célértékének
mértékegysége
Programterv,
jelenléti ív, fotó
dokumentáció.

Igazolás módja

Programterv,
jelenléti ív, fotó
dokumentáció.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
3.
mérföldkő:
projekt
fizikai 3. mérföldkő: projekt fizikai befejezésének
befejezésének napjára a projekt keretében napjára a projekt keretében 8800 fő mentorált
8000 fő mentorált személy bevonásra személy bevonásra kerül, ebből munkaerőpiaci
kerül,
ebből
munkaerőpiaci
integráló integráló programokba segít 880 főt.
programokba segít 800 főt, valamint
projekt szinten az összes elszámolható
költség
legalább
90%-áról
kifizetési
igénylést nyújt be.
3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A projekt fizikai befejezésére a projekt A
projekt
fizikai
befejezésére
a
projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem
nem kezdődött meg, a Támogatási kezdődött meg, a Támogatási Szerződés
Szerződés hatályba lépését követően hatályba lépését követően legfeljebb 513
legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre.
hónap áll rendelkezésre.
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

3

támogatást

igénylő

projekttel

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos
pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)

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 és a kedvezményezett nyilatkozata értelmében az
eredeti határidők meghosszabbíthatóak.
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre
a hosszabbítás nem vonatkozik.

kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési igénylés) benyújtásának végső
határideje a Támogatási szerződésben
rögzített időpont.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának
határideje az utolsó mérföldkő elérését
követően 90 nap.
3.7.1. Indikátorok
Eredeti szövegrész
Célérté
k
800

benyújtásának végső határideje a Támogatási
szerződésben rögzített időpont 4.
A
záró
kifizetési
igénylés
benyújtásának
határideje az utolsó mérföldkő elérését követően
90 nap5.

Módosított szövegrész
Célérték
880

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a
projektgazda
a
projektben
résztvevő
személyekre vonatkozóan biztosítsa a
szükséges egyéni adatok összegyűjtését,
és megfelelő formában az adatokat a
támogató rendelkezésére bocsássa.

3.8. Fenntartási kötelezettség
Eredeti szövegrész
Fenntartási kötelezettség nem áll fenn,
ugyanakkor a támogatást igénylő az alábbi
tevékenységeket a projekt megvalósítás
befejezésétől számított 3 évig vállalja:

4.1. Támogatást igénylők köre
Eredeti szövegrész
Jelen felhívásra támogatási kérelmet
nyújthat be:
Szociális és Gyermekvédelmi

4

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
projekt fizikai befejezéséig az információs
rendszerbe feltöltve a Támogató rendelkezésére
bocsássa.
Módosított szövegrész
Az 1303/2013/EU európai parlament és tanácsi
rendelet
71.
cikke
szerinti
fenntartási
kötelezettség nem áll fenn, ugyanakkor a
támogatást igénylő az alábbi tevékenységeket a
projekt fizikai befejezésétől számított 1 évig
vállalja:
Módosított szövegrész
Jelen felhívásra a 1037/2016 (II.9.) Korm.
határozatban megjelölt Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság (GFO 312 Központi költségvetési
szerv) nyújthat be kérelmet.

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 és a kedvezményezett nyilatkozata értelmében az
eredeti határidők meghosszabbíthatóak.
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre
a hosszabbítás nem vonatkozik.
5 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 és a kedvezményezett nyilatkozata értelmében az
eredeti határidők meghosszabbíthatóak.
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre
a hosszabbítás nem vonatkozik.

Főigazgatóság
•

GFO 312
szerv

Központi

költségvetési

A mentorok kötelesek együttműködni azon uniós
programokkal,
amelyekben
a
TEF
kedvezményezett vagy kötelező együttműködő
partner.

A mentorok kötelesek együttműködni azon
uniós programokkal, amelyekben az SZGYF
kedvezményezett
vagy
kötelező
együttműködő partner.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért
Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság
Felelős Helyettes Államtitkárság
1397 Budapest, Pf. 504.
1397 Budapest, Pf. 504.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért
Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság
Felelős Helyettes Államtitkárság
1134 Budapest, Váci út 45/ F (5.
1134 Budapest, Váci út 45/ F (5. emelet,
emelet, 502. ajtó)
502. ajtó)
Nyitvatartási idő: hétfőtől –
Nyitvatartási idő: hétfőtől – csütörtökig 8csütörtökig 8-16.30-ig, pénteken 8-14
16.30-ig, pénteken 8-14 óráig
óráig
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Jelen
Felhívás
keretében
a
projekt Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható
elszámolható
összköltsége
legfeljebb összköltsége legfeljebb 2.200.000.000 Ft lehet.
2.000.000.000 Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
a) Az igényelhető vissza nem térítendő a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
támogatás
összege:
legfeljebb összege: legfeljebb 2.200.000.000 Ft.
2.000.000.000 Ft.
5.4. Előleg igénylése
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Jelen
Felhívás
keretében
támogatott 2018. szeptember 8-át követően keletkezett
projektek esetében az utófinanszírozású támogatási jogviszonyok esetén:
tevékenységekre
igénybe
vehető
támogatási előleg maximális mértéke a
Jelen felhívás keretében támogatott projektek
megítélt támogatás
100 %-a központi vagy köztestületi esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
költségvetési
szerv,
közvetlen
vagy igénybe vehető támogatási előleg maximális
közvetett többségi állami tulajdonban álló mértéke a megítélt támogatás összegének
gazdasági
társaság
kedvezményezett legfeljebb
esetén, ha a kedvezményezett
a) a fizetési számláit az Áht. alapján a a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kiskincstárban köteles vezetni, vagy az
és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi
európai
uniós
forrásból
nyújtott
nonprofit
gazdasági
társaság
költségvetési támogatások kezelésére a személy,

kincstárnál
külön
fizetési
számlával
rendelkezik,
vagy
b) megítélt támogatásának összege nem
éri el az ötszázmillió forintot.
A
fenti
összeghatárt
és
százalékos
mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 116. § (3) bekezdése alapján a
Kormány
európai
uniós
források
felhasználásával
kapcsolatos
irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja
kezdeményezésére az államháztartásért
felelős miniszter egyetértésével az európai
uniós források felhasználásáért felelős
miniszter
megemelheti,
ha
a
kedvezményezett likviditási tervet készít és
a
magasabb
támogatási
előleg
szükségességét megalapozottan indokolja.
Az előleg igénylésének feltételei:
- a kedvezményezett rendelkezik hatályos
támogatási szerződéssel,
- ha a kedvezményezett biztosítékadásra
kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb
az előlegigénylési kérelem benyújtásakor
igazolja az előleggel megegyező összegű
biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
- az előlegigénylési dokumentáció tartalmi
és formai szempontból megfelelő,
- a kedvezményezett még nem nyújtott be
záró kifizetési igénylést.
Az előleget igényelni a záró kifizetési
igénylés benyújtásáig bármikor lehet.
Támogatási
előleg
kizárólag
utófinanszírozású
tevékenység
vonatkozásában igényelhető.
Tartalék
terhére
előleg
a
tartalékátcsoportosítást
követően
igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró
kifizetési igénylésben el kell számolni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási
előleg - vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete
- kifizetésétől számított tizenkét hónapon
belül időközi kifizetés igénylést szükséges
benyújtani.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást igénylő közszféra szervezet a
közbeszerzési
eljárás
eredményeként
megkötött szerződésben köteles biztosítani
a
szállító
részére
a
szerződés
tartalékkeret
nélküli
elszámolható
összege 50%-ának megfelelő mértékű

kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió
forint,
b) 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy
köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági
társaság,
helyi
önkormányzat,
önkormányzati
társulás,
köztestület
vagy
közalapítvány
kedvezményezett
esetén,
amennyiben
- a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban
köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból
nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a
kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik,
vagy
- megítélt támogatásának összege nem éri el az
ötvenmillió forintot.
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 fenti összeghatárt és százalékos mértéket a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3)
bekezdése alapján a Kormány európai uniós
források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja
kezdeményezésére az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével az európai uniós
források
felhasználásáért
felelős
miniszter
megemelheti,
ha
a
kedvezményezett
a
támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó
likviditási
tervet
készít,
és
a
magasabb
támogatási előleg mértékének szükségességét
megalapozottan indokolja.
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

szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást igénylő közszféra szervezet a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg
igénybe vételére is jogosult.
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.

www.palyazat.gov.huoldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat
a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a
tartalmazza.
Időközi kifizetés benyújtása
2018. szeptember 8-át követően
támogatási jogviszonyok esetén:

keletkezett

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 156
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 mértékű igénylést időközi kifizetésre
a támogatási előleg – vagy több részletben
történő előlegfolyósítás esetén annak első
részlete – kifizetésétől számított 157 hónapon
belül.
Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek
az előleg folyósításától számított három éven
belül el kell számolnia az előleggel.
2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett
támogatási jogviszonyok esetén az időközi
kifizetés benyújtását a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint
releváns rendelkezése határozza meg.
Szállítói előleg
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén
támogatást igénylő közszféra
szervezet
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A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény
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a
a

272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában
foglaltak alapján fordított áfa-előleg igénybe
vételére is jogosult.
A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói
szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámolható
összege
50
%-ának
teljesítését
követően
haladéktalanul el kell számolni.
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 158
hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési
igénylés vagy más körülmény – így különösen
helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás
nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá
tartozó
beszerzésnél,
szállítói
finanszírozás
alkalmazása esetén a támogatást igénylő a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
szerződésben köteles biztosítani a szállító részére
a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi
adó nélkül számított - elszámolható összege
30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénylésének lehetőségét.
2018. szeptember 8-át követően megindítandó
közbeszerzési eljárásokra és beszerzésre irányuló
eljárások esetében:
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
közszféra szervezet kedvezményezett
a) a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési
eljárás,
b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti beszerzés
eredményeként kötött szerződésben köteles
biztosítani a szállító részére a szerződés –
tartalékkeret nélküli – elszámolható összege
30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénybevételének lehetőségét.

8
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2018.szeptember 8-ig megindított közbeszerzési
eljárásokra és beszerzésre irányuló eljárások
esetében:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. §-ában
írt kötelező mértéket az adott időállapot szerint
releváns rendelkezés tartalma határozza meg.
5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Jelen
Felhívás
keretében
a
fenti Jelen Felhívás keretében a fenti táblázatban
táblázatban
meghatározott
százalékos meghatározott százalékos korlátok betartása a
korlátok betartása a támogatási kérelem támogatási kérelem összeállítása, valamint a
összeállítása,
valamint
a projektmegvalósítás
során
kötelező.
A
projektmegvalósítás során kötelező.
táblázatban
szereplő
százalékos
korlát
a
projektmegvalósítás befejezésekor – a műszakiszakmai tartalom csökkenésével nem járó –
projektszintű
megtakarítás
eredményeként
átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra
megállapított összeg nem növekedhet.
7. További információk
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Tájékoztatjuk
a
tisztelt
támogatást Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy
igénylőt, hogy a támogatási kérelmek a támogatási kérelmek elbírálása során a
elbírálása során a támogatást igénylővel támogatást igénylővel kapcsolatos, a közhiteles
kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy
elérhető adatok vagy azok egy része az része az eljárási rendelet hatálya alá tartozó
eljárási rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
szervezetek által felhasználásra kerülnek.
A természetes személyeknek a személyes
A
természetes
személyeknek
a
kezelése
tekintetében
történő
személyes
adatok
kezelése adatok
védelméről
és
az
ilyen
adatok
szabad
tekintetében történő védelméről és az
ilyen
adatok
szabad
áramlásáról, áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon hatályon kívül helyezéséről szóló 2016.
kívül helyezéséről szóló 2016. április április
27-i
(EU)
2016/679
európai
27-i
(EU)
2016/679
európai
parlamenti és tanácsi rendelet (általános
parlamenti
és
tanácsi
rendelet
(általános adatvédelmi rendelet - adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból
GDPR)
előírásaiból
fakadó fakadó kötelezettségek
A
Támogató
a
támogatási
kérelem
kötelezettségek
A támogatási kérelem benyújtásának célja, feldolgozásakor és azt követően kezeli a
hogy a támogatást igénylő - sikeres támogatást igénylő illetve a kedvezményezett
elbírálás és támogató tartalmú támogatási által
benyújtott
adatlapokon
és
azok
döntés esetén - a tervezett projekt
mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a
megvalósítására támogatási szerződést
kössön/ Támogató támogatói okiratot palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi
állítson
ki.
A
támogatási
kérelem tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és
feldolgozásához
szükséges,
hogy
a jogalapok mentén.
Támogató a támogatást igénylő projektadatlapon
és
annak
mellékleteiben
feltüntetett
személyes
adatait
a
palyazat.gov.hu
honlapon
elérhető

Adatvédelmi
nyilatkozatban
szereplő
adatkezelési célok szerint - kezelje.

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.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők
figyelmét,
hogy
az
ÁÚF
a
www.szechenyi2020.hu honlapon található
és
általános
tájékoztatást
nyújt
az
alábbiakról:
8. A felhívás szakmai mellékletei
Eredeti szövegrész

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:

Módosított szövegrész
Kormányrendeletek,
országgyűlési határozatok
-

kormányhatározatok,

180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet a
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról,
valamint egyes kormányrendeleteknek a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
egyes feladatainak átadásával kapcsolatos
módosításáról

