Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Zöld város kialakítása” című (TOP-2.1.2-15
kódszámú) felhívás
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1.

Jogszabály módosítás következtében pontosításra kerültek a Felhívás bevezetőjében az
előlegre igénylésére vonatkozó feltételek.

2.

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.”

3.

Kiegészítésre került a Felhívás 1.1. pontja az alábbiakkal: „Jelen konstrukció keretében
kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti
célkitűzésnek”

4.

A Felhívás 1.2. pontjában módosításra került a meghirdetett forrás.

5.

A Felhívás 1.3. pontjában aktualizálásra került a hatályos jogszabályi hivatkozás a felhívás
keretét tartalmazó éves fejlesztési keretre vonatkozóan.

6.

A Felhívás 3.1.1 pont első bekezdése kiegészítésre került a támogatást igénylő
tulajdonában terület megújíthatóságával:
„A főtevékenységen belül a kijelölt akcióterületen támogatható a városi zöld infrastruktúra
hálózat rekonstrukciója / kialakítása közterületeken, ill. a támogatást igénylő vagy
konzorciumi partnere tulajdonában lévő területeken.”

7.

A Felhívás 3.1.1 fejezet B) és C) alpontjaiban kiegészítésre került, hogy a 1. kereskedelmi
és / vagy szolgáltató terek kialakítása során a projekt keretében legfeljebb az épület
alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés számolható el.

8.

A Felhívás 3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek pontja
kiegészítésre került az „5.
Önkormányzati
tulajdonban
lévő
távhő-hálózat
rekonstrukciója” támogatható tevékenységgel.

9.

A Felhívás 3.1.4 Nem támogatható tevékenységek pontja kiegészítésre került a „turisztikai
célú fejlesztések”, valamint a „köztéri műalkotások kialakítása, beszerzése, felújítása,
áthelyezése” tevékenységekkel, ugyanitt pontosításra került, hogy nem támogatható
semmilyen oktatási intézmény fejlesztése, nemcsak a közoktatási intézmények, továbbá
hogy nem csak az egészségügyi és szociális intézmények, hanem az egészségügyi és
szociális szolgáltatások sem fejleszthetőek a projekt keretében.

10.

A támogatható tevékenységeket érintő változásokkal szükség szerint kiegészítésre került a
Felhívás 3.1.5 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
pontja is, bevezetésre került a közszolgáltatásért járó ellentételezés támogatási kategória.

11.

A Felhívás 3.2 fejezet bevezetőjében kiegészítésre kerültek a környezeti állapotfelmérésre
vonatkozó elvárások.

12.

A Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások fejezet 1) pontja pontosításra került, miszerint a nem járásszékhely települések

számára megengedett egyedül, hogy projektfejlesztés alatt elkészítsék, ill. aktualizálják az
Integrált Településfejlesztési Stratégiát.
13.

A Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások fejezet 3) pontja pontosításra került azzal, hogy egyetlen akcióterületre
vonatkozóan készíthető kérelem és ennek megfelelően akcióterületi terv.

14.

A Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások fejezet 11) pontja pontosításra került, miszerint a közműszolgáltatókkal történő
egyeztetést elégséges a támogatott projekt kedvezményezettjének lefolytatnia, azaz a
projektfejlesztés alatt is történhet az egyeztetések lefolytatása.

15.

A Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások fejezet 12) pontja átdolgozásra került: az energiahatékonysági intézkedések
előírása pontosításra kerültek.

16.

A Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások fejezet 13) pontja kiegészítésre került az „Ingatlan felújítás, bővítés, átalakítás
akadálymentesítés
követelményeinek”
valamint
„Rehabilitációs
környezettervező
szakmérnök/szakértő bevonása” bekezdésekben.

17.

A Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások fejezet 23) pontjában hivatkozásra kerültek a közlekedésbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések módszertani iránymutatásainak elérésére vonatkozó információk.

18.

A Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások fejezet 24) „Egyéb mérésre kerülő számszerűsíthető eredmények” pontja
keretében gyűjtésre kerülő mutatók közül törlésre kerültek a „Kialakított koppenhágai típusú
kerékpársáv” és a „Kerékpáros közösségi közlekedésben működő új kerékpárok száma”
mutatók.

19.

A Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások fejezet 28) pontjában jogszabályváltozás következtében pontosításra került a
tervpályázati eljárások szabályairól szóló kormányrendelet jogszabályi hivatkozása.

20.

A Felhívás 3.3.2. pontja kiegészítésre került a következő rendelkezéssel: „A záró kifizetési
igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap.”

21.

A Felhívás 3.5.1. Indikátorok fejezetében található táblázat fejlécében pontosításra került a
2018. évre vonatkozó célérték dátuma 2018. október 31-re.

22.

A Felhívás 3.8 Önerő pontjából törlésre került a következő rész:
„Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és
Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó
bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk
során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként
megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő – ezirányú külön
kérelem nélkül, jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján –központi
költségvetési forrásból megtérítésre kerül az alábbi szervezetek részére:


helyi önkormányzat



a nem költségvetési szervként működő közszféra szervezet kedvezményezett.

Az önerő támogatásra vonatkozó igényt a támogatási kérelemben a projekt forrásai
vonatkozásában megadandó információk között kell szerepeltetni.
Az önerő-támogatás feltételei a támogatási szerződésében / támogatói okiratában kerülnek
meghatározásra.”
Kiegészítésre került továbbá a saját forrásra vonatkozó rendelkezés, miszerint: „Saját
forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint
az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.”
23.

Kiegészítésre került a Felhívás 4.2. fejezete a Közszolgáltatásért járó ellentételezés
támogatási kategória vonatkozó rendelkezéseivel.

24.

Kiegészítésre került a Felhívás 4.4. fejezete a következőkkel
„Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van
lehetőség hiánypótlásra.”

25.

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.”

26.

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.”

27.

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.”

28.

A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont bevezető rendelkezései pontosításra
kerültek az értékelők által projektfejlesztési feltételek meghatározására vonatkozó
rendelkezéssel.

29.

A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 1.2 és 1.3 értékelési szempontjaiban
pontosításra került, hogy az ITS elkészítésére a projekt keretében sorra kerülő vállalás
csak a nem járásszékhely településektől fogadható el, összhangban a felhívás 3.2 fejezet
1) pontjával.

30.

A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 3.1 pontjából törlésre került a
következő értékelési szempont:
„Közművek
felújítása
esetén
a
támogatást
igénylő
csatolta
az
illetékes
közmű¬szolgáltatóval lefolytatott egyeztetés jegyzőkönyvét, amely alapján a közmű
szolgáltató és a lehetséges kedvezményezett időben összeegyeztette a beruházás
megvalósításának ütemét, valamint a beruházás helyszínén található közművek
felújításának tervét.”

31.

A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 3.1 pontja kiegészítésre került az
alábbival:
„A támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási
szabályok alapján támogatható.”

32.

A Felhívás 4.4 3. Tartalmi értékelési szempontok pont 5.2 pontja kiegészítésre került,
ESZA tevékenység mellett ERFA „soft” tevékenység teljesíthetőségére vonatkozóan a
következők szerint:
„A beruházás az OP, a felhívás, valamint a vonatkozó ITP céljának elérése érdekében
ERFA és ESZA-típusú (ill. ERFA „soft” jellegű) fejlesztéseket egyaránt magában foglal.”

33.

Kiegészítésre került a Felhívás 5.3. fejezete a Közszolgáltatásért járó ellentételezés
támogatási kategória vonatkozó rendelkezéseivel.

34.

Jogszabályváltozás miatt a Felhívás 5.4 Előleg igénylése pontján belül kiegészült a szállítói
finanszírozás esetén biztosítandó szállítói előleg igénylésének lehetőségére vonatkozó
rendelkezés, továbbá pontosításra kerültek az előlegre igénylésére vonatkozó feltételek.

35.

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

36.

Törlésre került a felhívás 5.5. fejezet II. Beruházáshoz kapcsolódó költségek pont Ingatlan
vásárlás költségei közül a kártalanítási költség.

37.

Kiegészítésre került az 5.5. „Az elszámolható költségek köre” fejezet a „Szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei” elszámolható költséggel.

38.

Kiegészítésre került a Felhívás 5.5. fejezete a Közszolgáltatásért járó ellentételezés
támogatási kategória vonatkozó rendelkezéseivel.

39.

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.”

40.

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

41.

Kiegészítésre került a Felhívás 5.5. fejezetének Egységköltség alapon elszámolható
költségek pontja a következő rendelkezéssel: „Az egyszerűsített elszámolási mód
alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban rögzített feltételeknek a projekt megfelel”,
valamint az ehhez kapcsolódó feltételekkel.

42.

A saját teljesítésben végezhető feladatok költségeinek elszámolásáról szóló rendelkezés
kibővítésre került a Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
költségtípussal, valamint áthelyezésre került a felhívás 5.5. fejezetébe.

43.

Módosításra került a Felhívás 5.6. fejezete, a korábban itt szereplő tartalom átemelésre
került a felhívás 5.5. fejezetébe, a módosítást követően pedig a felhívás 5.6. fejezete az a
projekt keretében elszámolható költségek elszámolhatósági időszakáról rendelkezik.

44.

A Felhívás 5.7. pontja kiegészítésre került összegszerű költségkorláttal a Zöld
infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv elkészítésére vonatkozóan.
Továbbá kiegészítésre került a Felhívás 5.7. fejezete, miszerint:
„Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.”
„Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs
lehetőség.”
A felhívás keretében a táblázatokban meghatározott százalékos korlátok betartása a
támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.

45.

Kiegészítésre került a Felhívás 5.9.1. fejezete a Közszolgáltatásért járó ellentételezés
támogatási kategória vonatkozó rendelkezéseivel.

46.

A Felhívás 6. fejezet Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek 4. pontja
kiegészítésre került az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről vagy
felülvizsgálatáról szóló nyilatkozat benyújtásával, amennyiben ezzel a dokumentummal
nem rendelkezik a nem járásszékhely település vagy a meglévő dokumentum még nem
került felülvizsgálatra a 314/2012-es Korm. rendelet szerint
Továbbá pontosításra került a Felhívás 6. fejezetének rendelkezése a támogatási kérelem
csatolandó mellékleteiről.

47.

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.”

48.

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

49.

A Felhívás szakmai mellékletei 8. d) fejezetből törlésre került az NGO fogalma.

50.

Megjelent az útmutató az Akcióterületi Terv elkészítéséhez

51.

Megjelent a Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai
című útmutató

52.

Megjelent a költség-haszon elemzés elkészítésének útmutatója és sablonjai

53.

Módosultak a terület-specifikus mellékletek:
a. pontosításra került valamennyi mellékletben az 5.3. fejezet támogatás mértékére
vonatkozó megfogalmazás
b. módosult a felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg az alábbi területi
szereplők vonatkozásában:


Baranya megye



Bács-Kiskun megye



Fejér megye



Hajdú-Bihar megye



Jász-Nagykun-Szolnok megye



Komárom-Esztergom megye



Somogy megye



Szabolcs-Szatmár-Bereg megye



Tolna megye
változott a projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége és a támogatás
összege az alábbi területi szereplők vonatkozásában:

c.


Baranya megye



Békés megye



Csongrád megye



Komárom-Esztergom megye



Tolna megye

d. változott a támogatási kérelmek várható száma az alábbi területi szereplő
vonatkozásában:


Komárom-Esztergom megye

e. módosult a terület-specifikus értékelési szempontrendszer az alábbi területi
szereplők vonatkozásában:


Békés megye



Hajdú-Bihar megye



Heves megye

