Módosult az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című (TOP4.1.1-15 kódszámú) felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egészségügyi
infrastrukturális fejlesztése” című (TOP-4.1.1-15 kódszámú) felhívás.

alapellátás

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.

A Felhívás 1.2. pontban módosításra került a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
18 594 millió Ft-ra.

3.

Az 1.3. A támogatás háttere pontban a hatályos Éves Fejlesztési Keret került
megnevezésre.

4.

A 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A) pontja kiegészítésre került az alábbi
támogatható tevékenységekkel:
- a közfinanszírozott és területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi és házi
gyermekorvosi rendelőnek, fogorvosi rendelőnek, védőnői tanácsadónak,
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátásnak helyt adó épületek felújításával (beleértve az épületgépészetet),
átépítésével, bővítésével;
- ingatlankiváltással.

5.

A 3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek g) pontja kiegészítésre
került: az udvarfelújításba beleértendő a kerítés építése, felújítása is.

6.

A 3.1.5. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása fejezet
kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel: „A felhívás keretében kizárólag az alapellátás
keretében (OEP által finanszírozott tevékenységek, hatósági díj ellenében igénybe vehető
ellátások) használt eszközök, illetve megvalósuló beruházások támogatására van
lehetőség, azaz a fejlesztés eredménye magánrendelésben nem kerül hasznosításra.”

7.

A 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
c. fejezet új ponttal került kiegészítésre a csak energiahatékonyságot érintő fejlesztések
támogathatóságával.

8.

A 3.2.1 Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások
b) pontjában a harmadik francia bekezdés módosításra került. „Az egy épületben lévő
egészségügyi szolgálatok/szolgáltatások fejlesztésére” előírás törlésre került és helyette az
alábbi szövegrész lépett: „egy helyrajzi számon, egy vagy több épületben lévő
egészségügyi szolgálatok/szolgáltatások fejlesztésére”.

9.

A 3.2.1 Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozó műszaki-szakmai elvárások
c. fejezet kiegészítésre került a közös használatú helyiségekre vonatkozó előírásokkal.

10.

A 3.2.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységekre vonatkozó műszakiszakmai elvárások fejezet c) pontja kiegészítésre került: a „már korábban beszerzett, az
egészségügyi alapellátáshoz használt (gép)járművek” esetében is támogatható a járművek
tárolására garázs/tároló építése, kialakítása, felújítása.

11.

A 3.2.3. Műszaki elvárások fejezet 1) Energiahatékonysági intézkedések pontja
módosításra került.

12.

A 3.2.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységekre
vonatkozó műszaki-szakmai elvárások fejezet 5) Akadálymentesítés pontja kiegészítésre

került az alábbi előírásokkal:
„Amennyiben az akadálymentesítés nem releváns, abban az esetben vagy a műszaki
dokumentációk között tervezői nyilatkozattal vagy a támogatást igénylő
nyilatkozatával szükséges ezt igazolni.”
Illetve kiegészítésre került a fejezet azzal, hogy 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.
13.

A 3.2.4. 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)

14.

A 3.2.4. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások fejezet 4. mérföldkő – 6. mérföldkő pontja
kiegészítésre került a mérföldkövekhez szükséges benyújtandó dokumentumokkal az
alábbiak szerint: „Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója,
fotódokumentáció, teljesítés igazolások, stb.”

15.

A 3.2.4. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások fejezet kiegészítésre került a 8.
mérföldkővel az alábbiak szerint: „8. mérföldkő: A teljes projekt fizikai befejezését is
szükséges önálló mérföldkőként betervezni. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr
beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló
dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), záró kifizetési igénylés.”

16.

A 3.2.4. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások fejezet kiegészítésre került az alábbiak
szerint: „Amennyiben az indikátor teljesítése egybeesik a kivitelezés fizikai befejezésével, a
két mérföldkő összevonható.”

17.

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

18.

A 4.1 Támogatást igénylők köre pont kiegészítésre került a Közalapítvánnyal (GFO 561).

19.

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

20.

A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet támogatási kérelemre vonatkozó
előírásai módosultak:
a) pont kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel: „és annak kötelező fenntartási
időszaka még nem járt le”.
b) pont törlésre került.

21.

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.”

22.

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.”

23.

Törlésre került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontján

része

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.”
24.

A 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontban az 1.3. 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.
dokumentumban meghatározott kizáró okok alá.”

25.

A 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontban a 2.1. értékelési
szempont („Ellátási körzet lakosságszáma: ellátott betegek száma eléri a 900 főt, gyermek
háziorvosi szolgálat esetén 300 főt, vegyes praxis esetén 900 főt.”) minősítése
kiegészítésre került a „Nem relevánssal”.

26.

A 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontban a 3.3. értékelési
szempont kiegészítésre került a védőnői humánerőforrás bemutatásával az alábbiak
szerint: „A támogatást igénylő bemutatta, hogy rendelkezik megfelelő mértékű, a projekt
tartalmához illeszkedő orvosi, védőnői és asszisztenciális humánerőforrással.”

27.

A 4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend pontban az 5.1. értékelési
szempont megfogalmazása módosításra került az alábbiak szerint: „A kötelező alapellátási
szolgáltatásokon túl egészségfejlesztési feladatok ellátása, preventív szolgáltatások
fejlesztése, egészségfejlesztő programoknak helyt adó multifunkcionális helyiségek
fejlesztése is része a projektnek.”

28.

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

29.

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.”

30.

Az 5.5. Az elszámolható költségek köre pont Ingatlanvásárlás költségei költségtípus alól
törlésre került a kártalanítási költség.

31.

Az 5.5 Az elszámolható költségek köre pontban a IV. Projektmenedzsment
költségkategória alatt az Egyéb projektmenedzsment költség költségítpuson belül
pontosításra került az alábbiak szerint a következő költségelem: „projektmenedzsmenthez
kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége”.

32.

Az 5.5 Az elszámolható költségek köre a saját teljesítésben is elvégezhető a
tevékenységek felsorolásával.

33.

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

34.

Az 5.5 Az elszámolható költségek köre ponton belül a napidíj egyszerűsített
elszámolásának jogszabályi hivatkozása jogszabályváltozás miatt 437/2015. (XII. 28.)
Korm. rendeletre módosult.

35.

Törlésre került az 5.5 Az elszámolható költségek köre pontból 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.”

36.

Az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pont kiegészítésre került az alábbiakkal:
-

Új építés, bővítés mellett átalakítás esetében is, a kivitelezés fajlagos költsége nem
haladhatja meg a nettó 250.000 Ft/nettó m²-t.

-

Amennyiben a tervezett fejlesztés átalakítást és felújítást is tartalmaz, úgy az
átalakítással érintett helyiségek esetében az átalakítás magasabb fajlagos költsége
csak az átalakítással érintett helyiségek esetében vehető

figyelembe. (Pl.: belső válaszfal építése esetén a kialakuló két helyiség területe,
homlokzatbontással járó nyílászáró kialakítás esetén azon helyiség alapterülete,
amelyhez a nyílászáró kapcsolódik.)
-

A bővítés, átalakítás, felújítás definíciója a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 1. sz.
mellékletében található meg.

-

Műemléki vagy helyi védelem alatt álló épületen tervezett beavatkozásokra a felhívás
5.6 pontjában meghatározott fajlagos költségek nem vonatkoznak, amennyiben azok
az általánostól eltérő megoldásokat tartalmaznak és erről a 266/2013. (VII. 11.) Korm.
rendelet 1. melléklete, vagy jogelődjei szerinti SzÉS5 (építésügyi műszaki szakértői
szakterület, műemléki részszakterület), vagy jogelődjei szerinti jogosultsággal bíró
szakértő, vagy az EU más tagállamaiban jogosítványt szerzett, Magyarországon
nyilvántartásba vett, az említett rendelet vonatkozó követelményeinek megfelelő,
külföldi szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő külön, jóváhagyólag, indoklással
nyilatkozik.

-

Műemléki védelem vagy helyi védelem alá eső épület esetében a szakértővel
konzultálni kell az alkalmazni kívánt műszaki megoldásokat illetően, és azokat –
amennyiben a tevékenység védett értéket érint – a védett értékre vonatkozóan jóvá
kell hagyatni.

-

Az akadálymentesítés költségei közül amennyiben felvonó kialakítása indokolt, úgy
azt a fajlagos költségkorlát számításánál nem kell figyelembe venni.

37.

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

38.

Az 5.8. Nem elszámolható költségek köre pont kiegészítésre került: a „f) használt
építőanyag költségével”.

39.

Az 5.8. Nem elszámolható költségek köre „g) Saját teljesítés” kiegészítésre került
alábbiak szerint: „kivéve: az 5.5. pontban felsorolt költségkategóriák költségtípusait”.

40.

A 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája pontból törlésre
került a kötelezően csatolandó mellékletek közül az Alapító vagy létesítő okirat.

41.

A 6. A támogatási kérelem elkészítése során 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: 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)

42.

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.”

43.

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.”

az

44.

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

45.

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
„Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” c. melléklet.

46.

Pontosításra került a Magyar Államkincstár elérhetősége, illetve a területi szereplő által
földrajzi célterület esetében az egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív
keretösszeg kifejezés a „Minden megyén belüli jogosult számára elkülönített indikatív
keretösszeg” kifejezésre módosult az alábbi területspecifikus mellékletekben:
- Békés megye
- Komárom-Esztergom megye

47.

Módosításra került az alábbi területspecifikus mellékletekben a támogatásra rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg:
- Bács-Kiskun megye
- Baranya megye
- Békés megye
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye
- Fejér megye
- Hajdú-Bihar megye
- Komárom-Esztergom megye
- Nógrád megye
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
- Tolna megye
- Vas megye
- Zala megye

48.

Módosításra került az alábbi területspecifikus mellékletekben a támogatás maximum
összege:
- Csongrád megye
- Komárom-Esztergom megye

49.

Módosításra került Komárom-Esztergom megye területspecifikus mellékletében a tervezett
támogatási igények maximum száma.

50.

Az alábbi területspecifikus mellékletek esetében módosításra kerültek az értékelési
szempontok és/vagy az értékelési szempontok magyarázata, pontozása:
- Baranya megye
- Békés megye
- Győr-Moson Sopron megye
- Hajdú-Bihar megye
- Heves megye
- Zala megye

51.

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

52.

A Felhívás mellékletét képező Beszerezhető eszközök listája módosításra került. Törlésre
kerültek a dokumentumból a **, ***-os megjelölések.

53.

A Felhívás mellékletét képező „Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez” c.
dokumentum módosításra került az alábbi pontokban:
o

A Megalapozó dokumentum 2.1. Helyzetértékelés fejezetének 6) pontja kiegészítésre
került: a jelenlegi személyi feltételek bemutatásakor szükséges kitérni, amennyiben
releváns, a védőnői humánerőforrással való ellátottságra is.

o

A Megalapozó dokumentum 2.2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása
fejezetének 1) pontja kiegészítésre került: „A szakpolitikai célokhoz való illeszkedés
bemutatása során az alábbi szempontokra szükséges kitérni:
- a területi sajátosságok figyelembe vételével a projektjavaslat mennyiben járul

-

-

hozzá a hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez (pl.:
szakemberhiány, épület és eszközállomány hiányosságainak kezelése).
a szakmai program mennyiben járul hozzá a preventív egészségfejlesztési
szemlélet támogatásához, az egészségtudatos magatartás elősegítéséhez, az
egyéni felelősségvállalás érvényesítéséhez a helyi közösségekben.
a szakmai program (pl.: új típusú szolgáltatásokat nyújtó szakemberek
integrálásával, népegészségügyi szolgáltatások nyújtásával) mennyiben járul
hozzá a lakosságközeli szolgáltatások körének bővítéséhez.
a szakmai program az ellátás hatékonyságának növelése érdekében
mennyiben segíti elő az alapellátásban dolgozók együttműködését, az
alapellátók egymás közti munkamegosztását (pl.: helyben elérhető
szolgáltatások integrálása, praxisközösség, csoportpraxis kialakítása, stb.).
a kapuőri szerep megerősítésének célkitűzésével összhangban a szakmai
program mennyiben járul hozzá az ellátási szintek közötti együttműködés
javításához, a betegút menedzsment optimalizálásához.”

o

A Megalapozó dokumentum 2.2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása
fejezetének 1) pontjában meghatározott adatszolgáltatás alá eső mutatók
kiegészítésre kerültek a „Felújított tanácsadók száma” mutatóval.

o

A Megalapozó dokumentum 2.2. A projekt céljainak, célcsoportjának bemutatása
fejezetének 2) pontja kiegészítésre került: „Itt szükséges továbbá bemutatni a
célcsoport(ok) igényeit (pl.: van-e igény a projekt keretében megvalósítandó
beruházásokra és ez az igény alá van támasztva adatokkal/felmérésekkel/korábbi
tapasztalatokkal), valamint hogy a projekt az igényeknek megfelelően készült-e el.”

o

A Megalapozó dokumentum 2.3. A projekt eredményeként megvalósuló
egészségügyi szolgáltatói tevékenység leírása fejezetének 9) pontja kiegészítésre
került: „Annak bemutatása, hogy a projekt a kötelező alapellátási szolgáltatásokon
túl egészségfejlesztési feladatok ellátása, preventív szolgáltatások fejlesztése,
egészségfejlesztő programoknak helyt adó multifunkcionális helyiségek kialakítása
is része a projektnek. A tervezett egészségfejlesztési programok rövid (pár
mondatos) bemutatása.”

54.

A Felhívás mellékletét képező Fajlagos költségkimutatás c. dokumentum módosításra
került: az építési tevékenység típusa (bővítés, építés) kiegészítésre került az átalakítással,
illetve műemléki védelem alatt álló épületek fejlesztésével, továbbá a Megújuló
energiaforrásokra jutó költség (Ft nettó) c. oszloppal.

55.

Módosult az Adatlap-kitöltési útmutató 2.4. Mérföldkövek fejezetének „A mérföldkő
eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege” részre, továbbá a 3.2. Költségvetés
fejezet vonatkozó szövegrésze.

