Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” című (TOP-1.4.1-15 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.”

2.

Az 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja pont kiegészítésre került az alábbiak szerint: „A
felhívás segíti az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes óvoda-bölcsőde
átalakításában is, így a 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében a bölcsőde vagy mini
bölcsőde létrehozásában, valamint a családi napközik családi bölcsődévé, vagy mini
bölcsődévé történő átalakulásában a fejlesztési források igénybevétele szempontjából.”

3.

A Felhívás 1.2. pontban módosításra került a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
46 224 millió Ft-ra.

4.

A Felhívás 1.3. pontban módosításra került a Korm. határozat száma.

5.

A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A) pontjának a) és b) pontja módosításra
került az alábbiak szerint:
a) „bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha vagy a
melegítőkonyha fejlesztését is);
b) új férőhelyek kialakítása vagy új telephely/szolgáltatás/feladatellátási hely
létesítése;
e) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős
programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása;”

6.

A 3.2.1 Közös szabályok a bölcsődei ellátásra és óvodára vonatkozó fejezet a) pontjának
utolsó francia bekezdése („Egy projekt keretében külön OM azonosító alatt nyilvántartott
intézmény feladatellétási helyeinek nincs lehetőség, kizárólag a 3.2.5 fejezetének A/m)
pontjában foglaltakat.”) törlésre került.

7.

A 3.2.1 Közös szabályok a bölcsődei ellátásra és óvodára vonatkozó fejezet c) pontja
törlésre került.

8.

A 3.2.1 Közös szabályok a bölcsődei ellátásra és óvodára vonatkozóan fejezet főzőkonyha
és melegítőkonyha fejlesztésére vonatkozó pontja módosításra került.

9.

A 3.2.1 Közös szabályok a bölcsődei ellátásra és óvodára vonatkozóan fejezet új ponttal
került kiegészítésre a csak energiahatékonyságot érintő fejlesztések támogathatóságával.

10.

A 3.2.1 Közös szabályok a bölcsődei ellátásra és óvodára vonatkozóan fejezet
kiegészítésre került, illetve a közös használatú helyiségekre vonatkozó előírásokkal.

11.

A 3.2.2. Bölcsődére vonatkozó szabályok, valamint a 3.2.3. Mini bölcsődére vonatkozó
szabályok pontokban a kisgyermekellátás területén jártas szakemberre vonatkozó
előírások kiegészítésre kerültek.

12.

A 3.2.2. Bölcsődére vonatkozó szabályok pontban a bölcsődékre vonatkozó építészeti
szabvány megnevezése pontosításra került az alábbiak szerint: „MSZE 24210-1:2012”.

13.

A 3.2.2. Bölcsődére vonatkozó szabályok fejezet A. Fejlesztésre vonatkozó szabályok g)
pontja módosításra került.

14.

A 3.2.2. és a 3.2.3. fejezetből törlésre került bölcsődék és mini bölcsődék esetében a helyi
önkormányzat támogatói nyilatkozata, amennyiben a támogatást igénylő a felhívás 4.1.
fejezetének c) – h) pontjában felsorolt támogatást igénylői körbe tartozik.

15.

A 3.2.3. Mini bölcsődére vonatkozó szabályok A. rész b) pontja kiegészítésre került.

16.

A 3.2.4. Családi bölcsődére vonatkozó szabályok fejezet B. rész b), c) és d) pontja, amely

az ellátási szerződést és a helyi önkormányzat támogatói nyilatkozatát írta elő, törlésre
került.
17.

A 3.2.5 pontban módosításra kerültek az alábbiak: a kapacitásbővítés helyett
férőhelybővítés szerepel. Az f) pontból törlésre került a csoportszoba kiváltása esetén
legalább egy új csoportszoba létrehozása. Az i) pontból törlésre került az ÁMK-ra
vonatkozó rész. Kiegészítésre került egy ponttal mely alapján minőségi fejlesztés esetén is
szükséges benyújtani az OSA adatlapokat. B) Fenntartóra vonatkozó szabályok kiegészült
köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat benyújtásával.

18.

A 3.2.6. Műszaki elvárások fejezet 1) Energiahatékonysági intézkedések pontja
módosításra került.

19.

A 3.2.6. Műszaki elvárások fejezet 5) Akadálymentesítés pontja kiegészítésre került az
alábbi előírásokkal:
- „Amennyiben a projektben csak eszközbeszerzés történik, az akadálymentesítés nem
kötelező.
- Amennyiben az akadálymentesítés nem releváns, abban az esetben vagy a műszaki
dokumentációk között tervezői nyilatkozattal vagy a támogatást igénylő nyilatkozatával
szükséges ezt igazolni.
- A fejlesztések során alkalmazható a funkcionális akadálymentesítés is: Amennyiben az
intézményekben minden neveléshez kapcsolódó funkció elérhető a földszinten, abban
az estben az emeletre való feljutást nem szükséges akadálymentesen kialakítani (pl:
amennyiben a földszinten található csoportszobák egyike akadálymentesen elérhető,
nem szükséges lift kialakítása az emeleti csoportszobák elérhetőségéhez. Amennyiben
egy nevelési funkció, például tornaszoba/logopédiai szoba az emeleten van, úgy
biztosítani szükséges a feljutást).”
- Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az
infrastrukturális fejlesztést tartalmazó projektek esetében ingatlan felújítás, bővítés,
átalakítás mellett új építés esetén is az akadálymentes előírásoknak való megfelelőség
és a megfelelő kivitelezés érdekében.

20.

A 3.2.7. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások fejezetben a csak eszközbeszerzést
tartalmazó projekt esetén a mérföldkövek minimum száma módosult legalább 1-re.

21.

A 3.2.7. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások fejezetben az első mérföldkő kiegészítésre
került az alábbi dokumentumokkal:
A projekt klímakockázati elemzése, kockázatkezelési terve, környezeti állapotfelmérés
(amennyiben releváns)
A támogatást igénylő nyilatkozata, a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi
jogszabálynak való megfelelésről továbbá arról, hogy a projektnek a környezetének
ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása
(amennyiben releváns)
Tervezői nyilatkozat a műemléki védelemről: az országos műemléki védelem, vagy
műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő épületek,
továbbá a helyi védelem alatt álló objektumok mentesülésére vonatkozó tervezői
nyilatkozat (amennyiben releváns)

22.

A 3.2.7. Mérföldkövekkel
mérföldkővel.

23.

A 3.2.7. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások fejezet kiegészítésre került az alábbiak
szerint: „Amennyiben az indikátor teljesítése egybeesik a kivitelezés fizikai befejezésével, a
két mérföldkő összevonható.”

24.

A 3.5.1. Indikátorok fejezet esetében a Célértéknél szereplő dátum 2018. június 30-ról
2018. október 31-re módosításra került.

25.

A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet intézmények fenntartóira, illetve az ingatlanok
tulajdonosaira vonatkozó előírások módosultak.

26.

A 4.1. Támogatást igénylők köre pont projektmenedzsmentre vonatkozó
kiegészítésre került az Önkormányzati hivatallal (költségvetési szerv) (GFO 325).

27.

A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet támogatást igénylő részére

kapcsolatos

elvárások

fejezet

kiegészítésre

került

a

8.

része

vonatkozó kizáró okok d) pontja módosításra került az alábbiak szerint: „d) Óvoda esetében
a 4.1. c) - h) pontban felsorolt fenntartói kör nem jogosult támogatásra, ha nem rendelkezik
a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti köznevelési szerződéssel vagy egyoldalú
nyilatkozattal.”
28.

A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet támogatási kérelemre vonatkozó
kizáró okok a) pontja („Amely nem illeszkedik a vonatkozó integrált területi
programhoz/megyei területfejlesztési programhoz.”) törlésre kerül.

29.

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

30.

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

31.

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 „Általános Útmutató a Felhívásokhoz” c. dokumentum 2. pontjában
meghatározott kizáró okok alá.
f) „A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások
teljesítését.”

32.

A 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend fejezet 1.1.–es értékelési
szempont kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel: „A támogatást igénylő és a
támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c.
dokumentum meghatározott kizáró okok alá.”

33.

Az 5.4. Előleg igénylése ponton belül módosításra kerültek a szállítói előlegre vonatkozó
szövegelemek.

34.

Az 5.5. Az elszámolható költségek köre pont kiegészítésre került az alábbi előírással: „A
konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt,
immateriális javakat nem vásárolhatnak.”

35.

Az 5.5. Az elszámolható költségek köre pont Ingatlanvásárlás költségei költségtípus alól
törlésre került a kártalanítási költség, illetve a kisgyermekellátás területén jártas szakember
díját a hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek költségelem keretében lehet
elszámolni.

36.

Az 5.5 Az elszámolható költségek köre a saját
tevékenységek felsorolásával.

37.

Az 5.5 Az elszámolható költségek köre pont kiegészítésre került az egyszerűsített
elszámolási módra vonatkozó előírásokkal.

38.

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

39.

Törlésre került a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjából az alábbi
szövegrész:
„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.”

40.

Az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontosításra kerültek:
A Fejlesztett férőhelyek összes elszámolható építési költségre vonatkozóan: a

teljesítésben is elvégezhető a

41.

felújítással, átalakítással érintett férőhelyek. Minden olyan fejlesztésre, amelynek nem
része új férőhely kialakítása (óvoda esetében 20 férőhelyes csoportszoba, bölcsőde
esetében egy csoportszoba) a fejlesztett férőhelyek költségkorlátja érvényes.
Férőhelyek száma az OSA2FELH adatlap a02t13 táblában feltüntetett adatok alapján.
Az újonnan létrehozott bölcsődei férőhelyek összes elszámolható építési költségére
vonatkozó korláttal (6 200 000 Ft/gyermek) való kalkulálásakor bölcsőde esetében a
15/1998. (IV.30.) NM rendeletben alapesetként meghatározott 12 fő
gyermeklétszámmal szükséges számolni csoportonként; mini bölcsőde esetében 7
gyermekkel; családi bölcsőde esetében 5 vagy 7 gyermekkel, attól függően, hogy a
családi bölcsődében a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy mellett segítő személyt
is alkalmaznak.
Az 5.8. Nem elszámolható költségek köre kiegészítésre került az alábbiak szerint: „e)
Használt építőanyag költsége”.

42.

Az 5.8. Nem elszámolható költségek köre „j) Saját teljesítés”
alábbiak szerint: „kivéve: az 5.5. pontban felsorolt költségeket”.

kiegészítésre

került

az

43.

Az 5.8. Nem elszámolható költségek köre „k) Ingatlan és eszköz lízing, bérlet” pontja
kiegészítésre került az alábbi szöveggel: „kivéve: projektmenedzsment költség”.

44.

A 6. Csatolandó mellékletek listája pont kiegészítésre került az alábbi dokumentumokkal:
- A projekt klímakockázati elemzése, kockázatkezelési terve, környezeti állapotfelmérés
(amennyiben releváns)
- A támogatást igénylő nyilatkozata, a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi
jogszabálynak való megfelelésről továbbá arról, hogy a projektnek a környezetének
ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása
(amennyiben releváns)
- Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns)

45.

A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pont végén lévő
szöveg módosításra került az alábbiak szerint:
„Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor
kell csatolni! A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát
pedig a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program
fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A
Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és
elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.”

46.

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

47.

A 8. Felhívás szakmai mellékletei b) Általános mellékletek pontja kiegészítésre került az
Átláthatósági nyilatkozat mintával, illetve közzétételre került az Átláthatósági nyilatkozat
minta.

48.

A 8. Felhívás szakmai mellékletei b) Általános mellékletek pontjában a „Kommunikációs
csomagok egységárai” c. melléklet neve módosításra került „Kommunikációs csomagok
keretében elszámolható költségek felső korlátai” címre, illetve közzétételre került a
dokumentum.

49.

Kiegészítésre került a Megalapozó dokumentum 3.1 pontja az óvodai fejlesztésekkel:
Amennyiben projekt óvodai fejlesztésre, eszközbeszerzésre irányul, kérjük, mutassa be:
 Az adatok alátámasztásához az OSA4TANU adatlap a04t18 tábla (gyermekek
száma óvodai feladatellátási helyenként), valamint az OSA2FELH adatlap a02t13
tábla (férőhelyek száma óvodai feladatellátási helyenként) benyújtása szükséges.
 a KEKKH 2015. január 1-jei koréves továbbvitt népességadat kimutatásával, a
következő három évben várható óvodaköteles gyermekek számát településre
vonatkozóan (aki pl.: 2016-ban 2 éves, az 2017-ben 3 éves lesz, aki 2016-ban 4
éves, az 2017-ben 5 éves lesz, és így tovább)

50.

A Megalapozó dokumentum 2. A projekt céljai, illeszkedése fejezet 2. pontjában szereplő

bölcsődei adatszolgáltatás alá eső mutatók megnevezése pontosításra került.
51.

Az alábbi területspecifikus mellékletekben az 1.2. A rendelkezésre álló forrás pont
módosításra került a „minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív
keretösszeg” kifejezésre:
- Békés megye
- Csongrád megye
- Hajdú-Bihar megye
- Jász-Nagykun-Szolnok megye
- Somogy megye

52.

Módosításra került az alábbi területspecifikus mellékletében a rendelkezésre álló
keretösszeg:
Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Komárom-Esztergom megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Zala megye

53.

A támogatás
mellékletében.

54.

Békés megye és Heves megye területspecifikus mellékletében az értékelési szempontok
pontozása módosult.

55.

Az összes területspecifikus melléklet 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezet b) pontja
kiegészítésre került.

56.

A Felhívás mellékletét képező Vonatkozó speciális jogszabályok listája és fogalomjegyzék
c. dokumentum módosításra került.

minimum

összege

változott

Hajdú-Bihar

megye

területspecifikus

