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1. oldal

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a benyújtott támogatási kérelmekről a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) szerint meghatározott határidőn belül1 dönt.
 A felhívás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmet vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a támogató a
rendelkezésre álló forrás erejéig, amely maximum 27,909
648 155 Milliárd Ft:
o személyi jellegű költségek tekintetében 2016. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
o személyi jellegű költségek tekintetében 2017. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
o A 2017. évben fel nem használt személyi jellegű
keretösszeg maradvány 2018. évben nem használható
fel, az elvonásra kerül.
o személyi jellegű költségek tekintetében 2018. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
o többi költség tekintetében legfeljebb 2,626 696 358
Milliárd Ft összegben;
o az 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján a

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a benyújtott támogatási kérelmekről a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) szerint meghatározott határidőn belül1 dönt.
 A felhívás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmet vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a támogató a
rendelkezésre álló forrás erejéig, amely maximum 27,561
648 155 Milliárd Ft:
o személyi jellegű költségek tekintetében 2016. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
o személyi jellegű költségek tekintetében 2017. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
o A 2017. évben fel nem használt személyi jellegű
keretösszeg maradvány 2018. évben nem használható
fel, az elvonásra kerül.
o személyi jellegű költségek tekintetében 2018. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
o többi költség tekintetében legfeljebb 2,623 Milliárd Ft
összegben;
o

az 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján a
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célfeladatban rögzített ösztönző forrásának biztosítása
érdekében 3,504 516 Milliárd Ft összegben;
az 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző forrásának biztosítása
érdekében 7,787 814 Milliárd Ft összegben, valamint
2016. évi személyi jellegű személyi juttatásra és
járulékaira
vonatkozó
keretösszegből
keletkezett
megtakarítás összegében;
A 1214/2016. (IV. 29.) és az 1221/2017. (IV. 25.) Korm.
határozatok alapján meghatározott ösztönzőre fordítható
összeg fel nem használt része nem használható fel
másra, az elvonásra kerül.
követelések behajtása érdekében felmerült költségek
tekintetében legfeljebb 17 643 655 Ft összegben.
A 1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző források biztosítása
érdekében 1,946 953 5 Milliárd Ft összegben.
A fenti keretösszeg a társfinanszírozáson felül
344 303 642 Ft hazai forrást tartalmaz.
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o

o

o
o

célfeladatban rögzített ösztönző forrásának biztosítása
érdekében 3,504 516 Milliárd Ft összegben;
az 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző forrásának biztosítása
érdekében 7,787 814 Milliárd Ft összegben, valamint
2016. évi személyi jellegű személyi juttatásra és
járulékaira
vonatkozó
keretösszegből
keletkezett
megtakarítás összegében;
A 1214/2016. (IV. 29.) és az 1221/2017. (IV. 25.) Korm.
határozatok alapján meghatározott ösztönzőre fordítható
összeg fel nem használt része nem használható fel
másra, az elvonásra kerül.
követelések behajtása érdekében felmerült költségek
tekintetében legfeljebb 17 643 655 Ft összegben.
A 1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző források biztosítása
érdekében 1,946 953 5 Milliárd Ft összegben.

A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a
Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek
hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.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 ÁÚF-ban megfogalmazott általános
előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.

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 ÁÚF-ban megfogalmazott általános
előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a
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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!

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!

1.1 A Felhívás
indokoltsága és célja

Egyúttal a Felhívás lehetőséget biztosít a Támogatást Igénylő
által végzett, a 2007-2013-as programozási időszak feladataihoz
szükséges erőforrások finanszírozására.

Egyúttal a Felhívás lehetőséget biztosít a Támogatást Igénylő
által végzett, a 2007-2013-as és a 2021-2027-es programozási
időszak feladataihoz szükséges erőforrások finanszírozására.

1.2 A rendelkezésre
álló forrás

A felhívás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmet vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a támogató a
rendelkezésre álló forrás erejéig, amely maximum 27,909
648 155 Milliárd Ft:

A felhívás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmet vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a támogató a
rendelkezésre álló forrás erejéig, amely maximum 27,561 648
155 Milliárd Ft:

o
o
o

o
o
o

o

személyi jellegű költségek tekintetében 2016. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
személyi jellegű költségek tekintetében 2017. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
A 2017. évben fel nem használt személyi jellegű
keretösszeg maradvány 2018. évben nem használható
fel, az elvonásra kerül.
személyi jellegű költségek tekintetében 2018. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
többi költség tekintetében legfeljebb 2,626 696 358
Milliárd Ft összegben;
az 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző forrásának biztosítása
érdekében 3,504 516 Milliárd Ft összegben;
az 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző forrásának biztosítása
érdekében 7,787 814 Milliárd Ft összegben, valamint
2016. évi személyi jellegű személyi juttatásra és
járulékaira
vonatkozó
keretösszegből
keletkezett

o
o
o

o
o
o
o

személyi jellegű költségek tekintetében 2016. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
személyi jellegű költségek tekintetében 2017. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
A 2017. évben fel nem használt személyi jellegű
keretösszeg maradvány 2018. évben nem használható
fel, az elvonásra kerül.
személyi jellegű költségek tekintetében 2018. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
többi költség tekintetében legfeljebb 2,623 Milliárd Ft
összegben;
az 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző forrásának biztosítása
érdekében 3,504 516 Milliárd Ft összegben;
az 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző forrásának biztosítása
érdekében 7,787 814 Milliárd Ft összegben, valamint
2016. évi személyi jellegű személyi juttatásra és
járulékaira
vonatkozó
keretösszegből
keletkezett
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megtakarítás összegében;
o

o
o

o

A 1214/2016. (IV. 29.) és az 1221/2017. (IV. 25.) Korm.
határozatok alapján meghatározott ösztönzőre fordítható
összeg fel nem használt része nem használható fel
másra, az elvonásra kerül.
követelések behajtása érdekében felmerült költségek
tekintetében legfeljebb 17 643 655 Ft összegben.
A 1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző források biztosítása
érdekében 1,946 953 5 Milliárd Ft összegben.
A fenti keretösszeg a társfinanszírozáson felül
344 303 642 Ft hazai forrást tartalmaz.

megtakarítás összegében;
o

o
o

A 1214/2016. (IV. 29.) és az 1221/2017. (IV. 25.) Korm.
határozatok alapján meghatározott ösztönzőre fordítható
összeg fel nem használt része nem használható fel
másra, az elvonásra kerül.
követelések behajtása érdekében felmerült költségek
tekintetében legfeljebb 17 643 655 Ft összegben.
A 1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző források biztosítása
érdekében 1,946 953 5 Milliárd Ft összegben.

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a
Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 1-896-0000
telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00 óráig,
pénteken 8:30-tól 14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos
közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a
Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is
megtalálhatja.

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a
Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 1-896-0000
telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-tól 16:00 óráig,
pénteken 8:30-tól 14:00 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos
közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a
Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is
megtalálhatja.

3.2.
A projekt
műszaki-szakmai
tartalmával és a
megvalósítással
kapcsolatos
elvárások

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az
alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges.
A projekt műszaki-szakmai tartalmának hozzá kell járulnia a
2014-2020-as operatív programok hatékony és eredményes
megvalósításához, az időszakban felhasználható források teljes
és időben történő abszorpciójának elősegítéséhez.

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához az
alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges.
A projekt műszaki-szakmai tartalmának hozzá kell járulnia a
2014-2020-as, valamint a 2021-2027-es operatív programok
hatékony és eredményes megvalósításához, az időszakban
felhasználható források teljes és időben történő abszorpciójának
elősegítéséhez.

3.3.2. A projekt
végrehajtására
rendelkezésre álló
időtartam

…
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső
határideje 2024. február 28.

…
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső
határideje 2024. február 29.

2.
ÜGYFÉLSZ
OLGÁLATOK
ELÉRHETŐSÉGE
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Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: Emberi
Erőforrások
Minisztériuma,
mint
Emberi
Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be: Emberi
Erőforrások Minisztériuma, mint Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program Irányító Hatóság, Központi Humánfejlesztési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság3.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására
konzorciumi formában is lehetőség van.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására
konzorciumi formában is lehetőség van.
Lábjegyzet:
3

Az emberi erőforrások miniszterének feladat- és hatáskörébe tartozó
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználására
vonatkozó központi beszerző, valamint krízismenedzsment feladatokat
ellátó szerv feladat- és hatásköréről szóló 237/2017. (VIII. 18.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján 2018.02.05-tól konzorciumi partner.

4.3
A támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és módja

…
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített
támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell
csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő,
cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú
példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el
- postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást
követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus
benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai
ajánlott
küldeményként
vagy
expressz
postai
szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű
belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Miniszterelnökség
Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály
1077, Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás
kódszámát, a Támogatást Igénylő nevét és címét.

…
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített
támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell
csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő,
cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú
példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták
el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást
követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus
benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai
ajánlott
küldeményként
vagy
expressz
postai
szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű
belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Miniszterelnökség
Közigazgatási Programok Irányítási Főosztály
1077, Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás
kódszámát, a Támogatást Igénylő nevét és címét.
Az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő
egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes
rendelkezések megállapításáról szóló 476/2020. (X.30.)
Korm. rendelet értelmében a KÖFOP végrehajtásának
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szakpolitikai felelőssége, valamint az irányító hatósági
feladatokat
ellátó
szervezeti
egység
átkerült
a
Miniszterelnöki Kabinetirodához. Felhívjuk figyelmüket,
hogy 2020. november 1. napjától a Miniszterelnöki
Kabinetiroda látja el a Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztés Operatív Program Irányító Hatósági feladatait.
További kapcsolattartás esetén a megkeresést következő
címre kell benyújtani:
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.
Postai cím: 1357 Budapest, Pf.: 1.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a
Felhívás kódszámát, a Támogatást Igénylő nevét és címét.

5.2
A projekt
javaslat maximális
elszámolható
összköltsége

A felhívás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmet vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a támogató a
rendelkezésre álló forrás erejéig, amely maximum 27,909
648 155 Milliárd Ft:
o
o
o

o
o
o

személyi jellegű költségek tekintetében 2016. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
személyi jellegű költségek tekintetében 2017. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
A 2017. évben fel nem használt személyi jellegű keretösszeg
maradvány 2018. évben nem használható fel, az elvonásra
kerül.
személyi jellegű költségek tekintetében 2018. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
többi költség tekintetében legfeljebb 2,626 696 358 Milliárd Ft
összegben;
az 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző forrásának biztosítása
érdekében 3,504 516 Milliárd Ft összegben;

A felhívás feltételeinek megfelelő támogatási kérelmet vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a támogató a
rendelkezésre álló forrás erejéig, amely maximum 27,561 648
155 Milliárd Ft:
o
o
o

o
o
o
o

személyi jellegű költségek tekintetében 2016. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
személyi jellegű költségek tekintetében 2017. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
A 2017. évben fel nem használt személyi jellegű
keretösszeg maradvány 2018. évben nem használható
fel, az elvonásra kerül.
személyi jellegű költségek tekintetében 2018. évben
legfeljebb 3,893 907 Milliárd Ft összegben;
többi költség tekintetében legfeljebb 2,623 Milliárd Ft
összegben;
az 1214/2016. (IV. 29.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző forrásának biztosítása
érdekében 3,504 516 Milliárd Ft összegben;
az 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat alapján a
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o

o
o

o

az 1221/2017. (IV. 25.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző forrásának biztosítása
érdekében 7,787 814 Milliárd Ft összegben, valamint 2016.
évi személyi jellegű személyi juttatásra és járulékaira
vonatkozó
keretösszegből
keletkezett
megtakarítás
összegében;
A 1214/2016. (IV. 29.) és az 1221/2017. (IV. 25.) Korm.
határozatok alapján meghatározott ösztönzőre fordítható
összeg fel nem használt része nem használható fel másra,
az elvonásra kerül.
követelések behajtása érdekében felmerült költségek
tekintetében legfeljebb 17 643 655 Ft összegben.
A 1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző források biztosítása
érdekében 1,946 953 5 Milliárd Ft összegben.
A fenti keretösszeg a társfinanszírozáson felül
344 303 642 Ft hazai forrást tartalmaz.

Új szöveg
célfeladatban rögzített ösztönző forrásának biztosítása
érdekében 7,787 814 Milliárd Ft összegben, valamint
2016. évi személyi jellegű személyi juttatásra és
járulékaira
vonatkozó
keretösszegből
keletkezett
megtakarítás összegében;
o

o
o

A 1214/2016. (IV. 29.) és az 1221/2017. (IV. 25.) Korm.
határozatok alapján meghatározott ösztönzőre fordítható
összeg fel nem használt része nem használható fel
másra, az elvonásra kerül.
követelések behajtása érdekében felmerült költségek
tekintetében legfeljebb 17 643 655 Ft összegben.
A 1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat alapján a
célfeladatban rögzített ösztönző források biztosítása
érdekében 1,946 953 5 Milliárd Ft összegben.

5.4
Előleg
igénylése

…
A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon, a
Segédletek mappában, valamint a www.palyazat.gov.hu
honlapon (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4383/) található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a Korm.
rendelet 117/A. §-a tartalmazza.
Az előleggel legkésőbb záró kifizetési igénylés benyújtásának
végső határidejéig, 2024. február 28-ig kell elszámolni.

…
A
likviditási
terv
sablonja
a
https://www.palyazat.gov.hu/doc/4383/ oldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a Korm.
rendelet 117/A. §-a tartalmazza.
Az előleggel legkésőbb záró kifizetési igénylés benyújtásának
végső határidejéig, 2024. február 29-ig kell elszámolni.

5.5
Az
elszámolható
költségek köre

Piaci ár igazolása
A Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A költségszámítás
alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos
piaci árat, illetve a jelen útmutató 5.7 pontjában rögzített
tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. A közbeszerzés,
vagy a beszerzés során tapasztalt nem valódi verseny esetén a
dokumentáció nem használható fel a piaci ár igazolására.

Piaci ár igazolása
A Korm. rendeletben meghatározottak szerint. A költségszámítás
alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos
piaci árat, illetve a jelen útmutató 5.7 pontjában rögzített
tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. A közbeszerzés,
vagy a beszerzés során tapasztalt nem valódi verseny esetén a
dokumentáció nem használható fel a piaci ár igazolására.
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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 Kedvezményezettől
független
ajánlattevőtől
származó,
azonos
tárgyú,
összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte szükséges.
Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei
teljesíthetőek legyenek.
…

Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárásban vagy a
közbeszerzésekről szóló törvény felhatalmazása alapján
kiadott jogszabályban meghatározott eljárás keretében
történő beszerzés esetén az eljárás közbeszerzési
dokumentációjával történhet.
Piaci ár igazolása 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 Kedvezményezettől független ajánlattevőtől
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos
árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell
lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.
…
Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok
(különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak,
nem egymástól és a kedvezményezettől/ajánlatkérőtől
3
független piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat
jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére
nem elszámolhatóak.
…
Az Irányító Hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi
döntéssel eltekinthet az adott projekthez kapcsolódó megbízási
jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi
tevékenységével
kapcsolatban
felmerült,
8 órás
munkavégzésre vetített 300 000 forintot és annak járulékait
meg nem haladó költség vonatkozásában azzal, hogy a
foglalkoztatás 8 óránál rövidebb időtartamú foglalkoztatás
esetén ezen értékhatárt arányosítani szükséges.
…

Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok
(különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak,
3
nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független
piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen
meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem
elszámolhatóak.
…
Az Irányító Hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi
döntéssel eltekinthet az adott projekthez kapcsolódó megbízási
jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy szellemi
tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás munkavégzésre
vetített
300 000 forintot
meg
nem
haladó
költség
vonatkozásában. Ha a foglalkoztatás 8 óránál rövidebb
időtartamú tevékenység elvégzésére irányul, a meghatározott
300 000 forintos értékhatárt arányosítani szükséges.
Egyéb esetben a piaci ár igazolására szintén alkalmazhatóak
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben, a
Korm. rendeletben, valamint az Európai Bizottság által
kiadott „Útmutató az egyszerűsített költségelszámolási
lehetőségekről” című dokumentumban meghatározott egyéb
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piaci ár alátámasztási módszertanok.
…
5.6.
Az
elszámolhatóság
további feltételei

Számlaösszesítők használatára vonatkozó előírások:

Számlaösszesítők használatára vonatkozó előírások:

 A támogatott projektek elszámolása során a Korm.
rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező,
minden vonatkozó költségtípus esetében, azonban,
közbeszerzéssel érintett költségeket összesítőn nem lehet
elszámolni, kivéve, ha a költségekhez tartozó vállalkozási
szerződés a monitoring és információs rendszerben
rögzítésre és a költséggel összerendelésre került.

 A támogatott projektek elszámolása során a Korm.
rendeletben rögzített számlaösszesítők használata kötelező,
minden vonatkozó költségtípus esetében, azonban,
közbeszerzéssel érintett költségeket összesítőn nem lehet
elszámolni, kivéve, ha a költségekhez tartozó vállalkozási
szerződés a monitoring és információs rendszerben
rögzítésre és a költséggel összerendelésre került.

 A
2 millió Ft-nál
kisebb
támogatási
összegű
utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú
számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő
használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum
benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő
számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló
dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés
keretében vizsgálatra kerülnek a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 146. § (2). bekezdésének figyelembevételével.
A kis támogatás tartalmú számlaösszesítő esetében az 1
millió Ft-ról 2 millió Ft-ra megnövelt költséghatár a 2019.
április 1-től benyújtott kifizetési kérelmek esetében
alkalmazandó.

 A
2 millió Ft-nál
kisebb
támogatási
összegű
utófinanszírozású számlákat kis támogatás tartalmú
számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő
használata esetén egyéb alátámasztó dokumentum
benyújtása nem szükséges. A számlaösszesítőben szereplő
számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló
dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés
keretében vizsgálatra kerülnek a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 146. § (2). bekezdésének figyelembevételével.
A kis támogatás tartalmú számlaösszesítő esetében az 1
millió Ft-ról 2 millió Ft-ra megnövelt költséghatár a 2019.
április 1-től benyújtott kifizetési kérelmek esetében
alkalmazandó.
 A
2 millió Ft-nál
kisebb
támogatási
összegű
utófinanszírozású, devizában kiállított számlákat,
bizonylatokat a költség típusának megfelelő összesítőn
kell benyújtani.

5.7
Az
elszámolható
költségek mértékére,
illetve arányára
vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok
vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges
figyelembe venni:
…

Jelen
Felhívás
keretében
az
egyes
elszámolható
költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat
szükséges figyelembe venni:
…
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6.
A
TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
SORÁN
CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK
LISTÁJA

A Nyilatkozat c. dokumentum vonalkóddal rendelkező példányát
a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az
elektronikus kitöltőprogram fogja legenerálni, így az a csatolandó
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását
és elküldését a 4.3. fejezet „A támogatási kérelem benyújtásának
határideje és módja” b) pontjában meghatározott módon kell
elvégezni”. A támogatási kérelmek benyújtásának és
elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza, amely
letölthető a www.szechenyi2020.hu oldalról.

A Nyilatkozat c. dokumentumot vonalkóddal rendelkező
példányát a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után
az elektronikus kitöltőprogram fogja legenerálni, így az a
csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A
Nyilatkozat aláírását és elküldését a 4.3. fejezet „A támogatási
kérelem benyújtásának határideje és módja” b) pontjában
meghatározott módon kell elvégezni”. A támogatási kérelmek
benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja
tartalmazza, amely letölthető a www.palyazat.gov.hu oldalról.

7.
TOVÁBBI
INFORMÁCIÓK

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 www.palyazat.gov.hu honlapon elérhető
Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és
jogalapok mentén.
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 - https://www.palyazat.gov.hu
honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő
adatkezelési célok szerint - kezelje.
A Támogatást Igénylő felelős azért, hogy …
…
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 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 www.palyazat.gov.hu honlapon elérhető
Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és
jogalapok mentén.

A Támogatást Igénylő felelős azért, hogy…
…
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.
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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.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a
www.szechenyi2020.hu honlapon található az ÁÚF c.
dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1. Az Útmutató célja hatálya
2. …

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.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a
www.palyazat.gov.hu honlapon található az ÁÚF c.
dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1. Az Útmutató célja hatálya
2. …
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