Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi foglalkoztatási együttműködéseka
megyei jogú város területén és várostérségben” című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1.

Módosításra került a Felhívás tartalomjegyzéket követő, ÁÚF-re vonatkozó hivatkozása:
„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.”

2.

Módosultak a keretösszegek az 1.2 pontban:
„A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
összes elszámolható költség alapon: 25,538 millió Ft.
A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 25,538 millió Ft, amely
mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül
odaítélésre.”

3.

Módosult a jogszabályi hivatkozás az 1.3 pontban:
„Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a
Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága (IH) hirdeti meg az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról alapján.”

4.

Felhívás 3.1.1 A e) pontja az alábbiakra változott:
„partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút, országos és nemzetközi
együttműködési hálózatokba történő bekapcsolódás támogatása, gazdaság – és
foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés (foglalkoztatási partnerség) működtetése;”

5.

Lábjegyzettel kiegészítésre került a 3.1.1 A r) pont:
„paktum inkubátor – szolgáltatásfejlesztés vállalkozások számára foglalkoztatás ösztönző
fejlesztéseik érdekében1;”

6.

Lábjegyzettel kiegészítésre került a 3.1.1 B b) pont:
„A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek, melyeket a megyei
kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is elláthatnak2:”

7.

Kiegészítésre került a 3.1.2 A a) pont:

1 Ilyen tevékenység lehet pl. az önkormányzati fenntartású, esetleg üzleti parkban működő inkubátorházak
humánkapacitásának biztosítása, illetve egyéb vállalkozást támogató tevékenységek kiegészítve a TOP ERFA
vállalkozásfejlesztési támogatásait.
2 A bevonni kívánt egyéb szervezetnek az egyéb munkaerő-piaci tevékenységek ellátására vonatkozó jogszabályi és szakmai
követelményeknek meg kell felelnie azokkal összhangban kell ellátnia ezeket a tevékenységeket.

„foglalkoztatási paktum létrehozása (az adott területi szinten jelenlévő, foglalkoztatás
területén releváns szereplők megkeresése és bevonása (tagok kiválasztási
módszertanának bemutatása) a foglalkoztatási megállapodásba (paktumszervezet)3, tagok
közötti együttműködési megállapodás aláírása), valamint a paktum, megállapodás területi
szintjére vonatkozó, részletes – valamennyi releváns gazdasági ágazatra és szezonális
munkaerő-keresletre kitérő – foglalkoztatási helyzetelemzés készítése, melynek része indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, és/vagy szakértői véleményekkel alátámasztott
- közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség munkaerő-piacának jellemzőiről, a
foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási elképzelésekről;”
8.

Kiegészítésre került a 3.1.2 A e) pont:
„gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodás/paktum megvalósítása és
fenntartása során, foglalkoztatási együttműködés (partnerség), irányító csoport
(partnerséget reprezentáló szűkebb testület), menedzsment szervezet és paktumiroda
felállítása működtetése, ügyrend, munkaterv kidolgozása, reális költségvetés kidolgozása,
az ehhez szükséges szakmai kompetenciák, humán-erőforrás biztosítása. Megyei paktum
esetében paktumiroda működtetése, maximum 2 fő főállású partnerségi koordinátorral;”

9.

Felhívás 3.1.2 A k) pontja az alábbiakra változott:
„Az Irányító Hatóság által kiadott egységes útmutató alapján megvalósíthatósági tanulmány
(MT) elkészítése, mely széleskörű gazdasági és társadalmi partnerséggel, a megye és a
helyi szereplők kötelező bevonásával készül.”

10.

Felhívás 3.1.2 B pontja az alábbiakra változott:
„A célcsoport min. 6, max. 12 hónapos4, folyamatos, támogatott, vagy nem támogatott
foglalkoztatásának támogatása, vagy önfoglalkoztatásának támogatása.
A program keretében az álláskereső személyeknek, adott üres álláshely betöltését
fókuszba állító, célzott képzésének és/vagy foglalkoztatásának támogatása azzal a
feltétellel, hogy az álláskeresők munkaerőpiaci képzése csak az adott térségben meglévő,
vagy feltárt munkaerő igényekhez mérten támogatható.”

11.

Felhívás 3.1.5 pontban található felsorolás az alábbiakra változott:
„Önállóan nem nyújtható be támogatási kérelem jelen Felhívás 3.1.1 A és 3.1.2 A
pontjában nevesített paktum/ foglalkoztatási megállapodás programrész, vagy jelen
Felhívás 3.1.1 B és 3.1.2 B pontjában nevesített képzési és/vagy foglalkoztatási
programrész megvalósítására.
Támogatással kombinált foglalkoztatás nem valósulhat meg a konzorcium tagjainál, vagy
azok 100%-os tulajdonában álló szervezeteknél, munkáltatóknál, amennyiben az nem jár
együtt az adott szervezet/munkáltató elmúlt egy éves statisztikai állományi létszámának
növelésével.”

12.

Felhívás 3.2 pontban található felsorolás kiegészítésre került az alábbiakkal:
„Konzorciumi tagok szolgáltatást paktumszervezeti tagoktól csak a közbeszerzési
szabályok figyelembevételével vehetnek igénybe.”

13.

3

4

Felhívás 3.2.1 b) pontja az alábbiakra változtak:

A paktumszervezet felállítása vonatkozásába lásd a Megvalósíthatósági tanulmány mellékletében szereplő javaslatot.
Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 24 hónap

„A támogatásban részesülő megyei szintű foglalkoztatási partnerségeknek együtt kell
működni a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős
Államtitkárságával a munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások
szinergiájának érdekében.”
14.

Felhívás 3.2.2 pontja pontosításra és kiegészítésre került az alábbi tartalomra:
„A 3.1.1 B és 3.1.2 B pontban szereplő tevékenységek kizárólag a 3. „A paktumok
fenntartható működésére is garanciákat nyújtó, paktumot alapító együttműködési
megállapodás aláírása és stratégia megalkotása és elfogadása, mely integrálásra kerül az
érintett megye stratégiai dokumentumaiba” mérföldkő teljesülését követően, a
mérföldkőben hivatkozott stratégiával összhangban kezdhető meg.
A 3.1.1 B a) és 3.1.2 B pontjában szereplő tevékenységeket kizárólag a kormányhivatalok
láthatják el a szakmai szabályozásuk szerint. A hivatkozott pontban nevesített feladatok
ellátására egyéb szervezet, közvetítő nem vehető igénybe.
A kötelező továbbfoglalkoztatás időtartamára hazai, vagy európai uniós finanszírozású
támogatás nem vehető igénybe, egyéb támogatási formákkal nem kombinálható.
Megyei jogú város paktum esetében projektenként minimum 50 fő álláskereső képzésének
és/vagy foglalkoztatásának vállalása kötelező, figyelembe véve a 3.1.2 B) b. pontot is.
Paktumszervezetbe bevont szervezetek esetében bértámogatást a foglalkoztatott személy
után csak olyan szervezet/vállalkozás vehet igénybe, amely világos, átlátható
szempontrendszer szerint került kiválasztásra és bevonásra a paktumba. Ennek
alátámasztásául szolgáló dokumentációt (többek között a paktum stratégiája, a
paktumszervezeti tagok kiválasztásának feltételei, paktumszervezet szervezeti formája)
legkésőbb a projektfejlesztés végére (3. mérföldkő) kell elkészíteni.
A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követően, legalább a
támogatott időszak felével megegyező ideig, folyamatosan szükséges biztosítani a
bértámogatást igénybe vevő munkáltatónál.
A megvalósítani kívánt bármely oktatási-, képzési- és tréning tevékenység esetén a
képzőintézménynek felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedéllyel kell
rendelkeznie az adott képzésre vonatkozóan (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Hivatal által kiadott engedély).
A rugalmasság, egyedi igények kielégítése miatt OKJ-s képzés nem kötelező elvárás,
viszont törekedni kell duális felnőttképzési programok lebonyolítására (a gyakorlati képzés
a leendő foglalkoztató bevonásával történjen). A fenti kötelezettség alól kivételt képeznek a
tűzvédelmi-, balesetvédelmi- és munkavédelmi oktatások, ezekről az 1993. évi XCIII.
számú, a munkavédelméről szóló törvény 55.§-a rendelkezik.
Kizárólag olyan képzés finanszírozható, mely képzés szerepel az illetékes állami
foglalkoztatási szervként eljáró megyei Kormányhivatal képzési jegyzékében.
A képzéseket lebonyolító intézmények kiválasztása során a foglalkoztatás elősegítéséről
és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben (Flt.) foglalt felhatalmazás
alapján kiadott, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci
Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló
6/1996.(VII. 16.) MüM rendelet előírásai szerint kell eljárni.
A Kedvezményezetteknek alá kell támasztani, hogy a projekt megvalósítása során
valamennyi, a vonatkozó jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelő, képzésekkel
foglalkozó piaci szereplő azonos feltételek mellett, egyenlő eséllyel beléphet/beléphetett a
program keretében képzést biztosító intézmények körébe.
A 3.1.1 B. b) Egyéb munkaerő-piaci tevékenységek esetében a munkaerőpiaci
szolgáltatásokhoz kapcsolódó minimális szakmai elvárások teljesítése érdekében, a TOP
keretében szerveződő szolgáltatásoknak meg kell felelni a 30/2000. (IX.15.) GM
rendeletben támasztott szakmai elvárásoknak, de tartalmuk, módszertani eszközeik
szabadon alkalmazhatóak e keretek között. Minden, ezen tevékenység keretében
munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetnek (konzorciumi partner és/vagy „beszállító”)
szerepelnie kell az Flt. 13/A. § (2) bekezdése alapján létrehozott szolgáltatói
nyilvántartásban. Ez a nyilvántartásba vétel biztosítja a hivatkozott rendeletnek, valamint

egyéb szakmai sztenderdek minimális szakmai elvárásainak való megfelelést. A határozat
megszerzése a tevékenység megkezdéséhez kapcsolódó elvárás, nem pályázati kritérium.
A foglalkoztatás ösztönzését szolgáló támogatások odaítélésénél előnyben kell részesíteni
a TOP ERFA forrásból támogatott infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások
humánerőforrás igényeit kiszolgáló kérelmeket.
Jelen kiírásban támogatást nyert projektek esetében nem kerülhetnek bevonásra olyan
személyek, akik ESZA forrásból más, hasonló célú programok keretében párhuzamosan
részt vesznek.
Jelen Felhívásban meghatározott munkaerőpiaci tevékenységekbe az adott térségben
5
munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak
(továbbiakban: célcsoporti személyek) vonhatóak be.
Jelen felhívás keretében támogatott támogatási kérelmekben 1 célcsoporti személy az
indikátorok szempontjából 1 résztvevőnek/álláshoz jutónak/állással rendelkezőnek számít
függetlenül attól, hogy hány TOP-os munkaerő-piaci programban vett részt.”
15.

Felhívás 3.2.2 pont utolsó előtti bekezdése kiegészítésre került a következő tartalommal::
„A Felhívás 3.1.1 B és 3.1.2 B tevékenységeiben szereplő támogatások az Flt. 20.§ 3)
bekezdése alapján6 is nyújthatók.”

16.

Felhívás 3.2.4 pontban található felsorolás 1. pontja módosításra került az alábbi
tartalomra:
„A támogatási kérelemben az alábbi táblázatban szereplő mérföldkövek mellett a 3.
mérföldkőtől kezdődően 6 havonta 1 teljesítési mérföldkövet kell meghatározni a projekt
fizikai befejezéséig.”

17.

Felhívás 3.3.2 pont 1. és 4. bekezdése az alábbiakra változott:
„A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 60 hónap áll rendelkezésre.
…
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje 2021. december 31.”

18.

Felhívás 3.4.1 pont 2. és 4. bekezdése az alábbiakra változott:
„A megyei paktum és a helyi paktumok (TOP-5.1.2) között nincs területi lehatárolás, a
megyei paktum csak a megyei jogú város paktumával nem lehet területi átfedésben. A
komplex projektjavaslatok érdekében az Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) - Megyei
Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködési Programjukban) megyei, a
megyei jogú városi, és a helyi paktumok területi illetékességét bemutatni szükséges (már a
benyújtott adatlapban is be kell mutatni a lehatárolás tervezetet és alapelveit), az érintett
felekkel való egyeztetést követően.
…
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatal az érintett megye egész
közigazgatási területe vonatkozásában illetékességi jogkörrel bír jelen Felhívás 3.1.1 B és
3.1.2 B pontjában foglalt tevékenységek ellátásakor.”

6

A 14. §-ban, a 16-18. §-okban, a 19/B-19/C. §-okban meghatározott támogatások, valamint az e törvény felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban meghatározott szolgáltatások és támogatások európai uniós forrásból megvalósuló program
keretében, az állami foglalkoztatási szerv közreműködésével megvalósításra kerülő munkaerő-piaci programokban is
nyújthatók.

19.

Felhívás 3.5.1 pontban az indikátorok célértékei cellák pontosításra kerültek:
Indikátor neve

A foglalkoztatási paktumok keretében
álláshoz jutók száma
A foglalkoztatási paktumok keretében
álláshoz jutók közül a támogatás után
hat hónappal állással rendelkezők
száma
A foglalkoztatási paktumok keretében
munkaerőpiaci
programokban
résztvevők száma

20.

Mértékegység

Célérték
2018. október 31.

Célérték
projekt zárás

Azonosító

fő

-

-

PR25

fő

-

-

PR26

fő

A területi szereplő
vonatkozásában, az ITP-ben
meghatározott
forrásarányos célérték

PO25

Felhívás 4.1 pontjában az „Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak
be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek” a az alábbiakra változott:
„Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az
alábbi szervezetek:
Állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok (GFO 312).
Helyi önkormányzatok és társulásaik, helyi önkormányzatok költségvetési szervei (Helyi
önkormányzat GFO 321, Helyi önkormányzati költségvetési szerv GFO 322, Helyi
önkormányzatok társulása GFO 327, Területfejlesztési önkormányzati társulás GFO 328).
Állami, önkormányzati többségi tulajdonú7 non-profit képzőintézmények (Költségvetési
szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek GFO 3, Nonprofit gazdasági
társaság GFO 57).
Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil
szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (Szakszervezet GFO 512, Egyéb
munkavállalói érdekképviselet 513, Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet 514, Országos
sportági szakszövetség 515, Egyéb sportszövetség 516, Egyéb szövetség 517, Egyesület
jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 519, Sportegyesület 521, Kölcsönös
biztosító egyesület 524, Vallási tevékenységet végző szervezet 525, Polgárőr egyesület
526, Nemzetiségi egyesület 528, Egyéb egyesület 529, Egyéb alapítvány önálló
intézménye 563, Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége 565,
Egyéb alapítvány 569).
Többségi önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit gazdasági
társaság 578).
Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat - együttesen vagy külön,
közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

21.

Felhívás 4.2 pontjának utolsó 3 bekezdése a következőre változott:
„Az ÁÚF 2. Fejezetében szereplő Kizáró okok listáján túl támogatási kérelemre vonatkozó
kizáró okok:
a) amely nem illeszkedik a vonatkozó integrált területi programhoz
b) amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban
c) Nem támogatható az a projektjavaslat, melynek tartalma nem a beavatkozás logikája
szerinti területi szintre (nem a teljes megyei jogú város vagy várostérsége szintre)
irányul
d) amennyiben ugyanazon megyei jogú városra – a megyei jogú város vezetésével – több
projektjavaslat kerül benyújtása, valamennyi benyújtott támogatási kérelem elutasításra
kerül.

7
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Többségi tulajdon alatt az 50%+1 részesedés értendő
Többségi önkormányzati tulajdonú

További információ: Lásd az ÁÚF c. dokumentumban található 2. Fejezetében szereplő
Kizáró okok listája c. részben.”
22.

Jogszabályváltozás miatt módosításra került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a
kiválasztási eljárásrend pontján belül a 1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:”
a) pontja:
a) „a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás
használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben
benyújtásra került.”

23.

Jogszabályváltozás miatt törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a
kiválasztási eljárásrend pontján belül a 1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:”
c) pontja:
c) „a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási
szabályok alapján támogatható.”

24.

Törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján
belül a 2. „Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok” e) és f) és pontja.
e) „A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2.
pontjában és az ÁÚF c. dokumentum 2.Fejezetében meghatározott kizáró okok alá.
f) „A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások
teljesítését.”

25.

Kiegészítésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend
pontja 2 ponttal:
„A belső arányokra vonatkozó előírásokat a támogatási kérelem betartotta.
A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.”

26.

A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok első bekezdésében törlésre kerültek a
pontozás értékei.

27.

A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 2.1, 3.5 és 5.4 pontjaiban az MT
hivatkozás kiegészítésre került a következő zárójeles mondatta:
„(amennyiben rendelkezésre áll a támogatási kérelem benyújtásakor, egyébként adatlap
alapján)”

28.

A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 5.3 pontja pontosításra került az
alábbiak szerint:
„Legalább 50 fő képzése és/vagy foglalkoztatása valósul meg a projektben, figyelembe
véve a 3.1.2 B) b. pontot is.”

29.

Jogszabályváltozás miatt a Felhívás 5.4 Előleg igénylése pontján belül a szállítói
finanszírozás esetén biztosítandó szállítói előleg mértéke 30%-ról 50%-ra emelkedett.

30.

Az 5.5 Az elszámolható költségek köre ponton belül a Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó szolgáltatások költségei, Egyéb szolgáltatások költségei címsoron belül törlésre
került a Közbeszerzési szakértő és közbeszerzési eljárás költségei költségelem.

31.

Az 5.5 Az elszámolható költségek köre ponton belül a Szakmai megvalósításban
közreműködő munkatársak költségei, Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi
jellegű ráfordítás címsoron belül a Munkabér költségelem kiegészítésre került az alábbi
hivatkozással:
„Munkabér9;„

32.

Kiegészítésre került a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjában az Átalány
alapú elszámolsra vonatkozó rész az alábbi bekezdés:
„Egyszerűsített költségelszámolás
Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a
kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával,
bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak
való megfelelést sem kell vizsgálni. 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, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni
ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.”

33.

Kiegészítésre került a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjában A
projektmenedzsment tevékenység során felmerülő napidíj egységköltség alapján
egyszerűsített elszámolás keretében számolható el. pontja az alábbi bekezdéssel:
„Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága
tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2.
pontjában foglalt előírásokat.”

34.

Törlésre került a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjából az alábbi
bekezdés:
„A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK
2020“” című melléklet elemei esetében a Felhívás „Kommunikációs csomagok egységárai”
című mellékletében meghatározott egységárak alapján egyszerűsített elszámolás
keretében számolható el.”

35.

A Felhívás 5.5 pontjában a napidíj egyszerűsített elszámolásának jogszabályi hivatkozása
jogszabályváltozás miatt 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletre módosult.

36.

Az 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei ponton kiegészült az alábbi előírásokkal
valamint a saját teljesítésre vonatkozó rész módosult:
„A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást,
eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.
…
A projekt összköltségének legalább 70 százalékát közvetlen munkaerő-piaci fejlesztést
eredményező és a célcsoporthoz köthető tevékenységre kell fordítani, azzal, hogy a
célcsoport esetében az egy főre jutó valamennyi szolgáltatás (beleértve a képzési, bér- és
járulék-támogatást, utazási költségtérítést, egyéb szolgáltatások, beruházások költségeit)
összege nem haladhatja meg a 3.000.000 forintot.

9

272/2014 (XI.5) Korm. rendelet Nemzeti Elszámolhatósági Útmutató melléklete alapján a projekt szakmai megvalósításában
közreműködő, de nem a projektből finanszírozott személyek esetén célfeladat kiírásával is elszámolható a bérköltség.

…
Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak
szerint az alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában elszámolható:
 Projektelőkészítés költségei;
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei;
 Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
 Célcsoport támogatásának költségei
 Projektmenedzsment költségek.”
37.

Az 5.7 Az elszámolható költségek mértéke, illetve arányára vonatkozó elvárások pont
kiegészítésre került az alábbi bekezdéssel:

„A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a
következő korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Maximális mértéke az összes elszámolható
Költségtípus
költségre vetítve (%)
Projekt
előkészítés,
tervezés
(kivéve
5%
közbeszerzési eljárások lefolytatásának költsége)
8,5%
Közbeszerzési eljárások lefolytatása
1%
Projektmenedzsment
2,5%
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás
0,5%
Rezsi
1%
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt
korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.
Jelen felhívás keretében a fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a
támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.”
38.

A Felhívás 7. További információk ponton belül az ÁÚF tartalomjegyzéke kiegészítésre
került a 3. d) valamint a 12. ponttal
d) „„A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási
eljárásrendben”
„12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító
követelmények.”

39.

A „Kommunikációs csomagok egységárai” c. melléklet neve módosításra került
„Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” –ra.

40.

Közzétételre került a felhívás „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható
költségek felső korlátai” c. melléklete.

41.

Forrásbevonás miatt módosításra kerültek az alábbi területspecifikus mellékletek:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

l. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat
m. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat
n. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat
42.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának területspecifikus melléklete
beemelésre került.

43.

Felhívás módosításainak következményében, a változások átvezetése miatt az Adatlap
kitöltési útmutató is módosult a kedvezményezettekre vonatkozó részeknél, monitoring
mutatók és az Elszámolható költségek vonatkozásában.

44.

Megvalósíthatósági Tanulmány sablon 3.2 pont projektmenedzsmentre és szakmai
vezetőre vonatkozó rész az alábbiakra változott:
„Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások10:
A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása
érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:
 1 fő projektmenedzser,
 1 fő pénzügyi vezető,
A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy
(projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz
munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, kormánytisztviselői illetve megbízási
jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A
projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal
kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén.
A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a támogatást igénylőknek
vállalniuk kell egy pénzügyi vezető alkalmazását munkaviszony, közalkalmazotti,
közszolgálati, kormánytisztviselői illetve megbízási jogviszony keretében, akinek
munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A pénzügyi vezetőnek
szakirányú felsőfokú, vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel és 5 éves releváns
szakmai, és legalább 3 éves projekttapasztalattal kell rendelkeznie.

45.

Szakmai vezetővel szembeni elvárások:
 opcionálisan: 1 fő szakmai vezető alkalmazása
A támogatást igénylők vállalhatják, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai
vezetőt
alkalmaznak
munkaviszony
keretében,
közalkalmazotti,
közszolgálati,
kormánytisztviselői illetve megbízási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben
bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel és
legalább 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.”
Paktum költségkorlátok tábla költségkorlátok munkalapja az alábbiakra változott:

Jelen táblázat költségkategóriánként és költségtípusonként tartalmazza az egyedi költségkorlátokat a releváns
esetekben
I. szint
Költségkategória
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II. szint Költségtípus

Egyedi
költségminimum (%)

Egyedi
költségmaximum (%)

Közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások:

A megyei jogú város, a megyei önkormányzat és a kormányhivatal a közreműködést csak saját alkalmazásában álló munkatárssal oldhatja
meg.
A települési önkormányzat és a közszféra szervezet a megyei jogú város, a megyei önkormányzat és a kormányhivatal közreműködésének
költségét a saját projektmenedzsment költségei között számolja el.

Projektelőkészítés költségei (kivéve közbeszerzés)
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok
költsége
Közbeszerzés költsége
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
2. főtevékenység a) és b) tevékenységeire fordított támogatásnak
projektszinten el kell érnie a 70%-ot.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű
ráfordítás (1. főtevékenység)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű
ráfordítás (2. főtevékenység a) pont)
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű
ráfordítás (2. főtevékenység b) pont) amennyiben a
kormányhivatal és/vagy konzorciumi partnerként
bevont egyéb szervezet látja el ezt a feladatot
(2. főtevékenység b) pontjára egységesen
vonatkoznak az egyedi költség minimum és maximum
értékek, ennek megfelelően a 2 érintett költségtípus
esetében a ráfordítások összeszámításra kerülnek).
Célcsoport támogatásának költségei
2. főtevékenység a) és b) tevékenységeire fordított támogatásnak
projektszinten el kell érnie a 70%-ot.
Célcsoport személyi jellegű ráfordításai
Célcsoport lakhatási- és útiköltsége
Célcsoport képzési költségei
Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci
szolgáltatások költségei, amennyiben a kormányhivatal
beszerezteti a 2. főtevékenység b) tevékenységeit.
(2. főtevékenység b) pontjára egységesen
vonatkoznak az egyedi költség minimum és maximum
értékek, ennek megfelelően a 2 érintett költségtípus
esetében a ráfordítások összeszámításra kerülnek).
Projektmenedzsment költség
Általános (rezsi) költség

46.

0,0%

5,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

5,0%
1,0%
2,0%
8,0%
0,5%

15,0%

35,0%

0,0%

5,0%

2,0%

10,0%

2,5%

20,0%

70,0%

50,0%

-

2,5%
0,0%
0,0%

20,0%
2,5%
1,0%

Paktum költségkorlátok tábla mintaköltségvetés munkalapján pontosításra kerültek az
értékek, illetve törlésre kerültek az egyedi költség minimumok.

