Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-15
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.

3.1.1 A) támogatható tevékenység megfogalmazása pontosításra került a „kapcsolódó
infrastruktúra” támogathatóságával.

3.

Az 1.3. pontban hivatkozott éves fejlesztési keret száma a márciusi módosításnak
megfelelően pontosításra került.

4.

A 3.2. d) pont a tulajdoni viszonyok tisztázása érdekében pontosításra került.

5.

Az új építésre vonatkozó kritérium az elszámolható költségek pontjából a 3.2. f) pontba
került áthelyezésre.

6.

Az építési költségekre vonatkozó iránymutatás a 3.2 k) pontban került pontosításra.

7.

A 3.8. Önerő pont nem releváns része törlésre került.

8.

A 4.1. támogatást igénylők köre esetében a 651/2014/EU rendeletnek megfelelően
pontosításra került a kkv fogalma az 5000 fő alatti önkormányzatok tekintetében.
Továbbá beemelésre került az alábbi szakasz:
„Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi
szervezetek a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az
elszámolható költségekről 2014-2020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában
meghatározott tevékenységek megvalósítására:
-

-

Megyei önkormányzat (GFO 321)
Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy
önkormányzat - együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik
Vállalkozás (GFO 11), amelyben az önkormányzat vagy önkormányzatok, közvetve
vagy közvetlenül - 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkeznek.”

9.

Jogszabályváltozás miatt módosításra került a Felhívás 4.4 Kiválasztási kritériumok és a
kiválasztási eljárásrend pontján belül a 2. „Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
pontja.

10.

A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 2.4. és 5.3. pontja pontosításra
került, a 10.1 pontja kiegészítésre került az alábbival:
„A belső arányokra vonatkozó előírásokat a projekt betartotta.
A beruházás az európai uniós állami támogatási szabályok alapján támogatható.”

11.

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

12.

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

13.

Az 5.5 Az elszámolható költségek köre ponton belül pontosításra került a saját teljesítés
elszámolhatósága.

14.

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.”

15.

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

16.

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

17.

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

18.

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

19.

Kiegészítésre került a 7.1 vonatkozó speciális jogszabályok listája pont.

20.

A területspecifikus mellékletekben adminisztratív módosítás, ill. pontosítás történt.

21.

Jász-Nagykun-Szolnok megye területspecifikus mellékletében a benyújtási határidő május
31-re módosult.

