Ezúton értesítjük a tisztelt Kedvezményezetteket, hogy módosult a „Magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának (Brexit
Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) keretéből” c. BAR-21 kódszámú felhívás. A Felhívás módosításakor az Irányító Hatóság figyelembe vette a BAR
Infónapra , valamint az ügyfélszolgálatunkra érkezett észrevételeket.

A módosítás részletei az alábbi táblázatban – a Felhívás pontjaival összhangban - kerül összefoglalásra:

Eredeti szöveg(rész):

Módosított szöveg(rész):

TARTALOMJEGYZÉK
A 6. fejezet a 6.7. ponttal egészült ki:
6.7. A projekt megvalósítása folyamán milyen egyéb kötelezettségei lesznek? ... 3

A 7. fejezet 2 ponttal egészült ki:
7.2 Mikor fizethető ki az előleg? ............................................................................ 5
7.3 Mikor szükséges az előleggel elszámolni? ...................................................... 5

2. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
2.3. Milyen műszaki, szakmai elvárásoknak feleljen meg a projekt?
-

-

a támogatást igénylő, illetve a szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy
tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására, illetve a
beszerzési, szolgáltatási igény teljesítésére,

pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű
készpénzes kiegyenlítés révén történik,

-

a támogatást igénylő/Kedvezményezett, illetve a szállító szakmai
kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt
megvalósítására, illetve a beszerzési, szolgáltatási igény teljesítésére,

-

pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű
készpénzes kiegyenlítés révén történik,

-

a projekt szakmai megvalósításában - közvetlenül és /vagy közvetetten –
más, a Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék
keretéből támogatott Kedvezményezett is részt vesz.

Eredeti szöveg(rész):

Módosított szöveg(rész):

2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
a) infrastruktúra építése, fejlesztése,
b) ingatlan építése, bővítése, fejlesztése, átalakítása7.

2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás.

Az irányító hatáság fajlagos költségkorlátot nem határoz meg, de a tervezett
költségek / egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. l. 6.4
pontban foglaltakat.

a) Az irányító hatáság fajlagos költségkorlátot nem határoz meg, de a tervezett
költségek / egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat. l. 7.4
pontban foglaltakat.

a 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet szerinti definíció, miszerint az Átalakítás:
meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség
alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, megváltoztatása
érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység.
7

3.3. Mennyi támogatást lehet igényelni?
A maximális támogatási intenzitás a hatályos regionális támogatási térkép alapján (37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet) változott.
4. A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA
4.2. Mikorra kell befejezni a projektet?
A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai
befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2024. szeptember 30.
A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai
befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2024. október 31.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ÁSZF rendelkezéseinek értelmében a
támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a
projekt megvalósítását szükséges megkezdeni úgy:
 hogy a harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat,
építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 25%-át elérő
mértékben megrendelésre kerül és,
 hogy a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználása
igazolásra kerül.

6. PROJEKTVÉGREHAJTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYÉB ELVÁRÁSOK
6.2. Milyen további szakmai elvárásoknak kell megfelelni a megvalósítás során?


Olyan esetekben, amikor a projekt keretében nem helyhez kötött eszköz kerül
beszerzésre a kedvezményezett abban az esetben is eleget tesz szerződéses
kötelezettségének, ha a nem helyhez kötött eszközt, a projektre vonatkozó
régióban
található,
cégkivonatban
bejegyzett



Olyan esetekben, amikor a projekt keretében nem helyhez kötött eszköz kerül
beszerzésre a kedvezményezett abban az esetben is eleget tesz szerződéses
kötelezettségének, ha a nem helyhez kötött eszközt, a projektre vonatkozó
régióban
található,
cégkivonatban
bejegyzett

Eredeti szöveg(rész):

Módosított szöveg(rész):

székhelyére/telephelyére/fióktelepére aktiválja, függetlenül attól, hogy az
eszközzel ideiglenesen más országrészben folytat tevékenységet.


A támogatást igénylő legfeljebb kettő megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Két
megvalósítási helyszín megjelölése esetén a támogatás intenzitást az
alacsonyabb támogatás intenzitású régió/település maximális támogatás
intenzitása határozza meg mindkét megvalósítási helyszínre vonatkozóan.

székhelyére/telephelyére/fióktelepére aktiválja, függetlenül attól, hogy az
eszközzel ideiglenesen más országrészben folytat tevékenységet – ideértve a
szerver hosting szolgáltatást is.


A támogatást igénylő legfeljebb három megvalósítási helyszínt jelölhet meg.
Három megvalósítási helyszín megjelölése esetén a támogatás intenzitást az
alacsonyabb támogatás intenzitású régió/település maximális támogatás
intenzitása határozza meg mindkét megvalósítási helyszínre vonatkozóan.

6.5. Hol találhatóak a biztosítéknyújtásra vonatkozó elvárások?
A biztosítéknyújtással kapcsolatos részletes szabályozást a Korm. rendelet 20.
A biztosíték és az ÁSZF 3. Biztosítékok pontjai tartalmazzák.

A biztosítéknyújtással kapcsolatos részletes szabályozást a Korm. rendelet 20. A
biztosíték és az ÁSZF 3. Biztosítékok pontjai tartalmazzák, valamint a
palyazat.gov.hu honlapon elérhető BAR_biztosíték_tájékoztatás c.
dokumentum alapján.

6.7. A projekt megvalósítása folyamán milyen egyéb kötelezettségei lesznek? /6.8. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségeim lesznek?
A 6. fejezet új ponttal egészült ki, amely a 6.7. sorszámot kapta, ennek következtében a felhívás 6.7. pontja 6.8.-ra módosult változatlan szakmai tartalommal.
6.7. A projekt megvalósítása folyamán milyen egyéb kötelezettségei lesznek?
1. A tervezhetőség érdekében Kedvezményezett köteles két havonta - minden 2.
hónap 5. napjáig) a https://barinfo.questionpro.com/barterv honlapon elérhető
adatlap kitöltésével adatot szolgáltatni a benyújtandó kifizetési kérelmek és az
előleg elszámolás összegéről.
1.1. az adatszolgáltatási kötelezettségről az EPTK felületen rendszerüzenet kerül
megküldésre (a rendszerüzenet esetleges elmaradása nem mentesít a
kötelezettség teljesítése alól).
2. A megkötött szállítói szerződés hatályba lépésétől számított 30 napon belül, de
legkésőbb az adott költséget tartalmazó kifizetési kérelem benyújtásáig
szükséges a szerződések feltöltése a monitoring és információs rendszer
szerződés modul szállítói szerződések pontjába feltölteni.
2.1. Az írásos megrendelők feltöltése is javasolt.

Eredeti szöveg(rész):

Módosított szöveg(rész):

7. ELSZÁMOLHATÓSÁG
A felhívás több ponttal kiegészült, egyes pontok pedig új sorszámot kaptak. 7.2 7.4-re, 7.3 7.5-re, 7.4 pedig 7.6-ra módosult. 7.5 7.7-re, 7.7 7.9re; 7.8 7.10-re; 7.9 7.11-re
módosult esetenként kisebb tartalmi változásokkal, mely nyomon követhető jelen táblázatban.
7.1 Mennyi előleg igényelhető?

Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető.
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás
50%-a, de legfeljebb 500.000.000,-Ft,

Ha a kedvezményezett az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkezik, akkor a
támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási
előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű kérelmet időközi kifizetésre a
támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét
hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a
támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. (Rendeltetésszerű a
felhasználás, ha az időközi kifizetési kérelem az ellenőrzési szempontoknak
megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy egészét az irányító
hatóság jóváhagyta.)
Támogatási előleg több részletben történő folyósítása esetén a több részletben
igényelt és folyósított előleg együttes összege nem haladhatja meg a támogatási
szerződésben meghatározott mértéket, illetve összeget.
Egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg kizárólag akkor igényelhető, ha
projekt fizikai befejezése nem haladja meg a 12 hónapot.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás
50%-a, de legfeljebb 500.000.000,-Ft23,

Azon Kedvezményezett, aki a BAR-2021 és BAR-2022 kódszámú pályázat keretéből
is támogatásban részesült az igénybe vehető maximális előlegek mértékének
együttes összege nem haladhatja meg a megítélt támogatás 50%-t, de legfeljebb
500.000.000,-Ft-ot.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy:







a 7.7 pontban meghatározott Százalékos átalány költségeire előleg
nem igényelhető!
a 7.6 pontban meghatározott Tartalék esetén kizárólag a projekt
költségvetésén belüli átcsoportosítást követően igényelhető a
tartalékra eső előleg.
a támogatási előleggel való részleges vagy teljes elszámolást követően
a maximális előleg mértékig előleg újra igényelhető.
a több részletben igényelt és folyósított előleg együttes összege nem
haladhatja meg a támogatási szerződésben meghatározott mértéket,
illetve összeget.
A Korm. rendelet 122. § (2) b) pontjában foglaltak alapján az irányító
hatóság jogosult a részletekben történő kifizetés mellett dönteni.
egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg kizárólag akkor
igényelhető, ha projekt fizikai befejezése nem haladja meg a 12
hónapot.

Eredeti szöveg(rész):

Módosított szöveg(rész):
7.2 Mikor fizethető ki az előleg?
1. A Korm. rendelet 81. § szerinti biztosíték(ok) rendelkezésre állnak, vagy
a 88. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja szerinti biztosítéknyújtási
kötelezettség alóli mentesség igazolt,
2. Kedvezményezett szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján
elérhető köztartozásmentes adózói adatbázisban (vagy a köztartozásmentességét harminc napnál nem régebbi nemleges adóigazolással
igazolja),
3. az előlegigénylés részeként benyújtásra került a palyazat.gov.hu
honlapon elérhető, cégszerűen hitelesített Felhatalmazó levelek,
4. A BAR Elszámolási útmutató V. fejezet Általános ellenőrzési
szempontok pontjában részletezett releváns szempontok alapján az
előleg kifizethető.
7.3 Mikor szükséges az előleggel elszámolni?
1. A Korm. rendelet 123. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a támogatási
előleggel legkésőbb a záró kifizetési kérelemben szükséges elszámolni,
de a támogatási előleget vissza kell fizetnie, ha nem kerül benyújtásra a
kifizetett támogatási előleg legalább 30%-ával megegyező mértékű
időközi kifizetési kérelem a támogatási előleg – vagy annak első részlete
– kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi
kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem
rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja. (Rendeltetésszerű a
felhasználás, ha az időközi kifizetési kérelem az ellenőrzési
szempontoknak megfelel és az elszámoló bizonylatok egy részét vagy
egészét az irányító hatóság jóváhagyta.)

7.2. / 7.4. Mekkora önerő kell a projekthez?
7.7. Milyen egyszerűsített elszámolási mód alkalmazandó?
Tájékoztatjuk, hogy a projekt megvalósítása folyamán egyösszegű általány
került meghatározásra az alábbiak szerint.
Az egyösszegű átalány vetítési alapját a projekt elszámolható összköltsége
képezi. Egyösszegű átalány elszámolással a következő költségtípusok
tervezhetők:
-

Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége a projekt
előkészítésre vonatkozóan,

7.7.1 Százalékos átalány
A Korm.rendelet rendelkezései alapján közvetett költségek – ideértve
különösen
az
előkészítés,
a
kötelezően
előírt
nyilvánosság,
projektmenedzsment, könyvvizsgálat, általános (rezsi) költségek – a
projektek költségvetésében nem tervezhetőek és nem számolhatóak el.
Nevezett költségekre a Korm.rendelet 109. § (2) szerinti százalékos átalány
alapján történő elszámolást kell alkalmazni az alábbiak szerint:

Eredeti szöveg(rész):
-

Közbeszerzés költsége (emennyiben releváns),

-

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége,

-

Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

-

Általános (rezsi) költségek

Az egyösszegű átalány olyan tevékenységnél kerül alkalmazásra, ahol az
output inkább eredményorientált megközelítést hordoz magában („teljesült/nem
teljesült megközelítés”). Az egyösszegű átalány projekt előrehaladásának
függvényében – szakmai beszámolóhoz kötötten - kerül folyósításra a
kedvezményezett számára.
A beszámolók ellenőrzése során a támogatás igazolásához a valós projekt
előrehaladása/teljesülése kerül vizsgálatra, és nem a valós felmerült költségek
Az egyszerűsített elszámolás alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy a
kedvezményezett anélkül számoljon el bizonyos költségeivel, hogy azok
felmerülését kifizetési igénylésében részletesen bemutatná, alátámasztó
dokumentumok bemutatásával igazolná. Ezekben az esetekben a támogatást
nyújtó és ellenőrző szervezetek nem kérik sem dokumentum alapú, sem
helyszíni ellenőrzés során a felmerülést igazoló dokumentumokat, elszámoló
bizonylatokat.
Nevezett költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt
költségvetésének 6%-át. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak azon
tevékenységekre kerülhet egyösszegű általány kifizetésre, amelyek a projekt
költségvetésébe betervezésre kerültek.
Nevezett költségeket egyösszegű általányként – nem tevékenységenként –
szükséges a projekt költségvetésében rögzíteni.

Módosított szöveg(rész):
Az egyösszegű átalány olyan tevékenységnél kerül alkalmazásra, ahol az output
inkább eredmény-orientált megközelítést hordoz magában („teljesült/nem
teljesült megközelítés”). Az egyösszegű átalány projekt előrehaladásának
függvényében – szakmai beszámolóhoz kötötten - kerül folyósításra a
kedvezményezett számára.
A beszámolók ellenőrzése során a támogatás igazolásához a valós projekt
előrehaladása/teljesülése kerül vizsgálatra, és nem a valós felmerült költségek.
Az egyszerűsített elszámolás alkalmazása lehetőséget ad arra, hogy a
Kedvezményezett anélkül számoljon el bizonyos költségeivel, hogy azok
felmerülését kifizetési igénylésében részletesen bemutatná, alátámasztó
dokumentumok bemutatásával igazolná. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
Kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség
felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az Irányító Hatósághoz, sem
elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén /
nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat
természetesen meg kell őriznie a Kedvezményezettnek, amiket az irányító
hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
Nevezett költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt költségvetésének
6%-át. Felhívjuk figyelmüket, hogy csak azon tevékenységekre kerülhet
egyösszegű általány kifizetésre, amelyek a projekt költségvetésébe betervezésre
kerültek.
Nevezett költségeket egyösszegű általányként – nem tevékenységenként –
szükséges a projekt költségvetésében rögzíteni.
A százalékos átalány költségeket részletesen a pénzügyi elszámolási
útmutató valamint az ÁSZF tartalmazza.

7.7.2 Összesítők
A támogatott projektek elszámolása során a 7.8 e. pontban meghatározott
költségek tekintetében a számlaösszesítő 1 használata kötelező.
Devizában kiállított elszámoló bizonylatokat – támogatástartalomtól és az
elszámolható költség jellegétől függetlenül – összesítőn nem lehet
elszámolni.
A számlaösszesítőben26 szereplő számlák, bizonylatok és azok
alátámasztására szolgáló dokumentumokat tételes ellenőrzése a kifizetési
kérelem benyújtását követő szakmai beszámoló keretei között történik.

1

az EPTK felületen elérhető „Elszámoló bizonylat összesítőn” A rögzítéshez részletes segítséget az EPTK felület online súgójában találhat.

Eredeti szöveg(rész):

Módosított szöveg(rész):
A „Dokumentummátrix” szerinti alátámasztó dokumentumokat - a kifizetési
kérelem benyújtását követően - legkésőbb három hónapon belül, szakmai
beszámoló keretében szükséges benyújtani, helyszíni ellenőrzés során
azokat bemutatni.
Abban az esetben amennyiben a kifizetési kérelem benyújtását követő
három hónapon belül nem szükséges szakmai beszámoló benyújtása, az
irányító hatóság támogatási szerződés szerinti mérföldkövek között egyedi
szakmai beszámoló keretében kéri az alátámasztó dokumentumok
benyújtását.
A dokumentumok valódiságtartalmának vizsgálatát az irányító hatóság helyszíini
ellenőrzés keretében is vizsgál(hat)ja
Az összesítőkre vonatkozó szabályokat, eljárásrendet a pénzügyi elszámolási
útmutató tartalmazza.
Tilos egy adott beszerzést oly módon részekre bontani, amely az
egyszerűsített elszámolhatóság érdekében az összesítőkre vonatkozó
szabályok alkalmazásának megkerüléséhez vezet.
Jelen Felhívás keretében a kis támogatás tartalmú összesítő alatt az EPTK felületen elérhető
„Elszámoló bizonylat összesítő” értendő. A rögzítéshez részletes segítséget az EPTK felület online
súgójában találhat.
26

7.6. / 7.8. Milyen feltételei vannak az elszámolhatóságnak?
e. Az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során
az elszámolás:
e. Az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során
az elszámolás: - Kis támogatástartalmú számlák összesítővel történik azon
forintban kiállított számlák elszámolása, amelyek alapján az igényelhető
utófinanszírozott támogatás nem haladja meg az 500 000 forintot.

i.

Ha egy beszerzés elszámolható összköltsége legfeljebb 300 000 Ft, akkor
nem kell benyújtani a piaci árat igazoló dokumentumokat, viszont meg kell
őrizni azokat. Helyszíni ellenőrzésnél ellenőrizhető.

-

a 8 millió Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású - un. kis
támogatás tartalmú - számlákat az EPTK felületen elérhető „Elszámoló
bizonylat összesítőn” szükséges benyújtani, kivéve a saját teljesítést és a
százalékos átalány költségeket.

-

a Felhívás 2.1.2 pontjában nevesített Képzési szolgáltatások
igénybevételéhez kapcsolódó útiköltségeket az EPTK felületen elérhető
„Elszámoló bizonylat összesítőn” szükséges benyújtani.

i.

A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában
dokumentáltnak kell lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell a
megrendelést, teljesítésigazolást, kifizetésigazolást.
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 300 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem
szükséges a piaci ár alátámasztása.

Eredeti szöveg(rész):

Módosított szöveg(rész):
j.

l.

Ajánlatkérések esetén legalább három, egymástól és a kedvezményezettől
független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható,
érvényes írásos árajánlat megléte szükséges, ami nem lehet régebbi 6.
hónapnál. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei
teljesíthetőek legyenek.

Ajánlatkérések esetén legalább három, egymástól és a kedvezményezettől
független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható,
érvényes írásos árajánlat megléte szükséges, ami nem lehet régebbi 6.
hónapnál. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei
teljesíthetőek legyenek. A piaci ár alátámasztására vonatkozó részletes
szabályokat az Elszámolási útmutató I. fejezetének 5. pontja
tartalmazza.

k. Piaci ár alátámasztására nem fogadható el a Brexit Alkalmazkodási
Tartalék keretéből támogatott Kedvezményezettek árajánlatai
függetlenül attól, hogy a kedvezményezettől független ajánlattevőnek
minősül.
7.8. / 7.10. Milyen költségek nem számolhatók el?

A három új elem miatt a sorszámok változtak.
2. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,
3. közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi
beszerzése (8601 8609, 8701 - 8708, 8710 - 8716, 8801 – 8805, és 8901 – 8908 VTSZ számú
járművek),
4. ingatlan korszerűsítés, felújítás2 költségei,
5. használt eszközök,
6. bérleti díjak,
7. levonható ÁFA,

2. A
Brexit
Alkalmazkodási
Tartalék
keretéből
támogatott
Kedvezményezettek sem közvetlenül, sem közvetetten nem vehetnek
részt, más a Tartalékból támogatott projekt megvalósításában. Ezen
költségek nem támogathatóak, és nem számolhatóak el a projekt
terhére.
3. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,
4. közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi
beszerzése (8601 - 8609, 8701 - 8708, 8710 - 8716, 8801 – 8805, és 8901
– 8908 VTSZ számú járművek),
5. ingatlan korszerűsítés, felújítás29 költségei,
6. használt eszközök,
7. bérleti díjak,
8. Szerver beszerzés költségei szerver hosting/ hotel szolgáltatás
igénybevétel esetén,
9. Szerver hosting/ hotel szolgáltatás igénybevétel esetén szerver
beszerzés költségei,
A felsorolás két új elemmel bővült.

