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Fentieken túl a Felhívásban az alábbi módosítások történtek:








Bevezetőben a támogatási előleg számításának alapja pontosításra került a projekt
elszámolható költség összegéről a megítélt támogatás összegére vonatkozóan és
módosításra került a támogatási előleg maximális összege és mértéke.
3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása fejezet A) Önállóan támogatható
tevékenységek pontjai közül az 1., 2., 3., 5., 6. pontok kiegészítésre, pontosításra
kerültek.
3.1.1. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
fejezetben található táblázat a 3.1 Támogatható tevékenységek fejezettel összhangban
módosításra került.
3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
fejezet I. pontjából törlésre került az alábbi bekezdés:
„Városi közlekedést vagy azt is kiszolgáló kötöttpályás közösségi közlekedési járművek
beszerzése önálló tevékenységként csak abban az esetben támogatott, ha a vonal
korszerűsítése Magyarország EU csatlakozásától megtörtént.”
továbbá a fejezetrész kiegészült az alábbi elvárással:
„Állomáskorszerűsítés során tekintettel kell lenni az éghajlatváltozási hatások (pl.
hőhullámok, hirtelen és intenzív csapadék) miatt szükséges beavatkozásokra (pl.























csapadékvíz-elvezető rendszerek, váltófűtés, árnyékoló felületek, ivókutak, kevésbé
melegedő burkolatok).”
3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
fejezet II. pontjában pontosítások történtek az Esélyegyenlőség és környezetvédelmi
szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások tekintetében.
3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
fejezet III. pontja kiegészítésre került az utolsó mérföldkő meghatározásával.
Továbbá megemelésre került a mérföldkövek száma, valamint a kötelezően megadandó
mérföldkövek köre az alábbival került bővítésre:
„Projekt fizikai befejezése”
3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
fejezet IV. pontjában a számszerűsíthető műszaki-szakmai eredmények a
nagyprojektek esetében pontosításra kerültek és az előírások kiegészültek a szakaszolt
projektekre vonatkozó szabályozással. Továbbá a műszaki-szakmai eredmények köre
kiegészült a Projekt fizikai befejezése mérföldkőhöz tartozó eredmény leírásával és
annak mértékegységével.
3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
fejezet kiegészítésre került a V. A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési
kötelezettségre vonatkozó elvárások ponttal.
3.3. A projektvégrehajtás időtartama fejezet 3.3.1. A projekt megkezdése pontja az
ÁÚF módosításának megfelelően módosult, valamint kiegészítésre került a
közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén alkalmazandó szabályozásra történő
hivatkozással.
3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam fejezet kiegészítésre került
a záró kifizetési igénylés benyújtása végső határidejének meghatározásával.
3.8. Önerő fejezetből törlésre került az önerő támogatásra vonatkozó szabályozás,
valamint kiegészítésre került a saját forrás fogalma.
4.1. Támogatást igénylők köre fejezet kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel:
„A benyújtott támogatási kérelmek az éves fejlesztési keretben meghatározott
keretösszeg erejéig támogathatóak jelen felhívás 4.4. fejezetében található értékelési
szempontok alkalmazásával végzett tartalmi értékelés alapján.”
4.4. Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend fejezetben módosult az 1.
Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok köre, illetve kiegészítésre került a 2.
Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok fejezetrész.
5.4. Előleg igénylése fejezet kiegészítésre került az időközi kifizetés igénylés
benyújtására vonatkozó előírással és módosításra került a támogatási előleg maximális
összege és mértéke.
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet kiegészítésre került az elszámolható
költségek alátámasztására vonatkozó előírásokkal, az összesítőkön elszámolható
költségek körének meghatározásával, a kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén
elszámolható bizonylatok maximális támogatástartalmának meghatározásával, illetve az
egyszeri elszámolás és a szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolás
lehetőségének kizárásával.
6. fejezetben a rendelkezésre álló csatolandó dokumentumok köre kiegészítésre került
az alábbival:
„Nem közbeszerzés köteles beszerzés esetén a szokásos piaci árnak való megfelelést a
Felhívás 5.6. pontja szerint meghatározott alátámasztó dokumentumok.”



A Felhívásban az Általános Útmutató a Felhívásokhoz - 1. c. verzió dokumentum,
helyett az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum hatályos verziójára
történik hivatkozás
A Segédletek közül módosításra kerültek a támogatási szerződés minták, a Konzorciumi
együttműködési megállapodás – támogatásban részesített projekt megvalósítására
minta, valamint a SUMP tájékoztató.

