Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése” című (VEKOP-6.1.1-15 kódszámú) felhívás
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
Az 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja c. fejezet kiegészítésre került az alábbival: „Jelen
felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek
a fenti célkitűzésnek.”
2. Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás c. fejezet pontosításra került, kihúzásra került az összes
elszámolható költség megfogalmazás.
3. A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A) pontjának a) és b) pontja módosításra került
az alábbiak szerint:
b) „új férőhelyek kialakítása;
c) új intézmény/szolgáltatás/telephely/feladatellátási hely létesítése;
g) szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős
programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása;”

1.

2. A 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások c.
fejezet c) és e) pontja módosult, az f) pont pedig törlésre került.
3. A 3.2.1. Közös szabályok a bölcsődei ellátásra és óvodára vonatkozóan c. fejezet a) pontja
kiegészítésre került. Lehetőség van arra, hogy egy projekt keretében „több
intézmény/szolgáltatás (óvoda esetében több OM azonosítóval rendelkező intézmény)
feladatellátási helyének/telephelyének fejlesztése valósuljon meg, a meghatározott
maximálisan igényelhető támogatási összeg figyelembevételével. Külön kérelemben
szükséges benyújtani az óvodák fejlesztését, és külön kérelemben a bölcsődei fejlesztéseket.”
4. A 3.2.1. Közös szabályok a bölcsődei ellátásra és óvodára vonatkozóan c. fejezet
kiegészítésre került két új ponttal:
„c) A fejlesztés nem eredményezheti már meglévő funkcionális (nevelési, gondozási
célú) helyiségek számának vagy területének csökkentését, ez alól kivétel lehet, ha a
helyiségek mérete az átalakítással nem veszélyezteti a nevelést, gondozást.”
„o) Olyan közös használatú helyiségekben, ahol több szolgáltatás működik együtt (pl.:
öltözők) és ezek között van olyan szolgáltatás, amely nem támogatható, és az
arányosítás nem lehetséges a közös térhasználat miatt, ebben az esetben az ott lévő
támogatható szolgáltatás miatt, az adott helyiség fejlesztése teljes mértékben
támogatható, elszámolható. A közös helységben együtt működő szolgáltatások
leírását és gyakorlati működésüket a támogatási kérelemben és a megalapozó
dokumentumban is szükséges feltüntetni.”
5. A 3.2.1. Közös szabályok a bölcsődei ellátásra és óvodára vonatkozóan c. fejezet főzőkonyha
és melegítőkonyha fejlesztésére vonatkozó szabályai esetében az ellátandó adagszámokról
való beszámolás módosult az alábbiak szerint: „Konyhafejlesztés esetén a megalapozó
dokumentumban szükséges beszámolni az ellátandó (az előző évi, a jelenlegi és a jövőben a
fenntartási időszakig tervezett) adagszámokról.”
6.

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 b) – g) pontjában felsorolt támogatást igénylői körbe tartozik.

7. 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.
8. A 3.2.5 fejezetben módosításra került a B) Fenntartóra vonatkozó szabályok pontja, amely
kiegészült köznevelési szerződés vagy egyoldalú nyilatkozat benyújtásával.
9. A 3.2.6. Műszaki elvárások fejezet 1) Energiahatékonysági intézkedések pontja módosításra
került.
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10. A 3.2.6. Műszaki elvárások fejezet 5) Akadálymentesítés pontja kiegészítésre került az alábbi
előírásokkal:
„A fejlesztéssel érintett valamennyi, közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy
ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész tekintetében – függetlenül az
infrastrukturális beruházás tárgyától – a projekt keretében biztosítani kell az épület
bejáratának (a bejárat megközelíthetőségével együtt) és legalább egy
mellékhelyiségének az elérési útvonal biztosításával történő, valamennyi
fogyatékossági csoportra kiterjedő komplex (fizikai és info-kommunikációs)
akadálymentesítését.”
„Amennyiben az akadálymentesítés nem releváns, abban az esetben vagy a műszaki
dokumentációk között tervezői nyilatkozattal vagy a támogatást igénylő nyilatkozatával
szükséges ezt igazolni.”
11. A 3.2.7. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások c. fejezetben módosultak a minimum
mérföldkő számok az alábbiak szerint:
„A 150 millió Ft összköltséget meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt
esetében legalább 3, de legfeljebb 8 mérföldkövet kell meghatározni.
A 150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó projekt
esetében legalább 2, de legfeljebb 8 mérföldkövet kell meghatározni.
- Csak eszközbeszerzést tartalmazó projekt esetén legalább 1, de legfeljebb 5
mérföldkövet szükséges betervezni.”
12. A 3.2.7. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások c. fejezetben az első mérföldkőhöz csatolandó
dokumentumok köre az „Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről (amennyiben
releváns)” c. dokumentummal.
13. A 3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam c. fejezet kiegészítésre került
az alábbival: „A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését
követően 90 nap.”
14. 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:
a) a központi költségvetési szerv,
b) a helyi önkormányzat és
c) az önkormányzati társulás.
Az önerő támogatásra vonatkozó igényt a támogatási kérelemben a projekt forrásai
vonatkozásában megadandó információk között kell szerepeltetni.
Az önerő-támogatás feltételei a támogatási szerződésében kerülnek meghatározásra.”
14. A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet támogatást igénylőre vonatkozó kizáró
okok c) és d) pontja pontosításra került.
15. A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet támogatási kérelemre vonatkozó kizáró
okok a) pontja („Amely nem illeszkedik a vonatkozó integrált területi programhoz.”) törlésre
került.
16. Az 5.3. A támogatás mértéke, összege c. fejezet b) pontja kiegészítésre került az alábbiak
szerint: „A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a, a Felhívás
támogatási jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.”
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17. Az 5.4. Előleg igénylése c. fejezet esetében az előleg maximális mértékére vonatkozó
szabályok módosultak.
18. Az 5.5. Az elszámolható költségek köre pont Ingatlanvásárlás költségei költségtípus alól
törlésre került a kártalanítási költség.
19. Az 5.5 Az elszámolható költségek köre a saját teljesítésben is elvégezhető a tevékenységek
felsorolásával.
20. Az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei c. fejezet pontosításra került az alábbiakkal:
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete:
2014.01.01. Vége: 2020. december 31.
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra
nincs lehetőség.
Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
A Fejlesztett férőhelyek összes elszámolható építési költségre vonatkozóan: a
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.
Jelen felhívás keretében a fentiekben meghatározott százalékos korlátok betartása a
támogatási kérelem összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező.
18. A 6. Csatolandó mellékletek listája pont kiegészítésre került az alábbi dokumentumokkal:
Építési engedély köteles fejlesztés esetében: Jogerős építési engedély és az
engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció
(amennyiben releváns)
Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről (amennyiben releváns)
19. A 8. A Felhívás szakmai mellékletei c. fejezet A) Területspecifikus mellékletek pontja
kiegészítésre került Érd Megyei Jogú Város TKR standard eljárásrendű területspecifikus
mellékletével.
20. Budapest területspecifikus mellékletében az alábbiak módosultak:
Az 1.2. A rendelkezésre álló forrás c. fejezete pontosításra került az alábbiak szerint:
„A rendelkezésre álló forrás legalább 70%-a bölcsődefejlesztésre kerül allokálásra a
VEKOP eredményességmérési keretébe tartozó indikátor-célértékek teljesülése
érdekében, ezért a bölcsőde- vagy óvodafejlesztésre irányuló projektek az indikatív
forrásallokáció szerint külön-külön kerülnek az értékelések alapján rangsorolásra és a
döntés-előkészítés során előterjesztésre. Amennyiben a bölcsődefejlesztések
(beleértve az egy épületben működő vagy kialakításra kerülő bölcsődei és óvodai
ellátást) vagy óvodafejlesztések támogatási összege nem éri el az indikatív
forrásallokáció 70% vagy 30%-át, a fennmaradó összeg átcsoportosítható.”
A Felhívás 4.1 Támogatást igénylők köre c. fejezet kiegészült az alábbiakkal: Csak
eszközbeszerzés tartalmazó projekt esetén a támogatási kérelmet csak a fenntartó
jogosult benyújtani.
Az értékelési szempontok 2.2 pontja kiegészült az alábbival: „A támogatást igénylő és
a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c.
dokumentum meghatározott kizáró okok alá.”
Az értékelési szempontok közül törlésre került: „A beruházás a kedvezményezett
járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú
mellékletében meghatározott kedvezményezett járásokban és/vagy a 105/2015. (IV.
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23.) Kormányrendelet által besorolt kedvezményezett települések egyikén valósul
meg.”
Az értékelési szempontok 6.1 értékelési szempont módosításra került, törlésre került
belőle a régió kifejezés.
A terület-specifikus értékelési szempont 3.1., 3.3., 4.1., és 4.2. pontjának
magyarázata módosításra került.
Az 5.3 b) pont kiegészítésre került.

21. Érd Megyei Jogú Város területspecifikus mellékletében (TKR kiemelt) az alábbiak módosultak:
A 4.3. pontban a támogatási kérelem benyújtási határideje 2016. május 31-ről 2016.
június 30-ra módosult.
Az értékelési szempontok 2.2 pontja kiegészült az alábbival: „A támogatást igénylő és
a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c.
dokumentum meghatározott kizáró okok alá.”
Az értékelési szempontok 6.1 értékelési szempont módosításra került, törlésre került
belőle a régió kifejezés.
Az 5.3 b) pont kiegészítésre került.
22. Közzétételre került Érd Megyei Jogú Város TKR standard eljárásrendű területspecifikus
melléklete.
23. Pest megye területspecifikus mellékletében az alábbiak módosultak:
Az 1.2 pontban a földrajzi célterület kiegészítésre került az új óvodai férőhelyek
kialakításával, továbbá pontosításra került az alábbi rész: „A rendelkezésre álló forrás
legalább
70%-a
bölcsődefejlesztésre
kerül
allokálásra
a
VEKOP
eredményességmérési keretébe tartozó indikátor-célértékek teljesülése érdekében,
ezért a bölcsőde- vagy óvodafejlesztésre irányuló projektek az indikatív forrásallokáció
szerint külön-külön kerülnek az értékelések alapján rangsorolásra és a döntéselőkészítés során előterjesztésre. Amennyiben a bölcsődefejlesztések (beleértve az
egy épületben működő vagy kialakításra kerülő bölcsődei és óvodai ellátást) vagy
óvodafejlesztések támogatási összege nem éri el az indikatív forrásallokáció 70%
vagy 30%-át, a fennmaradó összeg átcsoportosítható.”
A minden megyei jogosult számára elkülönített indikatív keretösszeg 4440 millió Ft-ról
4455 millió Ft-ra változott
A 4.1 pont kiegészítésre került az alábbiakkal: Csak eszközbeszerzés tartalmazó
projekt esetén a támogatási kérelmet csak a fenntartó jogosult benyújtani.
Az értékelési szempontok 2.2 pontja kiegészült az alábbival: „A támogatást igénylő és
a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c.
dokumentum meghatározott kizáró okok alá.”
Az értékelési szempontok 6.2. értékelési szempont módosításra került, törlésre került
belőle a régió kifejezés.
Az 5.3 b) pont kiegészítésre került.
24. Megalapozó dokumentum:
Kiegészítésre került a 2.2 pont a bázisérték oszloppal.
Az 5.2 pontból törlésre került „A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata
táblázat”
25. A Felhívás mellékletét képező Vonatkozó speciális jogszabályok listája és fogalomjegyzék c.
dokumentum módosításra került.
26. Fajlagos költségkimutatás excel:
kiegészítésre került a „Műemléki védelem alatt álló épületek fejlesztése” építési
tevékenység típussal a felsorolás, illetve a megújuló energiaforrásokra jutó költséget
nettó Ft-ban szükséges megadni.
27. Adatlap kitöltési útmutató: Törlésre került a 2.2 pontból a d) és az e) pontok
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