Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A leromlott településrészeken élő alacsony
státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest
megyében” című (VEKOP-6.2.2-15 kódszámú) felhívás
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

1) A felhívás benyújtási határideje 2016.07.29-re módosul.
2) A Projekt-előkészítő Tanulmány 2.2 pontjában a belterületi/külterületi fejlesztésekre
vonatkozó
szabályozás
módosításra
került
és
helyette
„településtesthez
tartozó/településtesttől elkülönülő” fogalmak használata jelenik meg.
A PET 2.2 pontja ennek megfelelően módosításra került, a Felhívás 3.2 pont 4) alpontja
pedig kiegészítésre az alábbi szövegrésszel:
„Az akcióterület lehet a települési szövetbe ágyazott terület és attól elkülönülő telep, kolónia
is. A településtesttől elkülönülő akcióterületek esetében elsődleges cél azok felszámolása,
az ott élők integrált területre költöztetésével. Ilyen esetekben a fejlesztési jellegű
infrastrukturális tevékenységek a település integrált területén történnek meg, az elkülönült
telepen, kolónián kizárólag bontási munkák támogatottak. Ettől eltérni csak abban az
esetben lehetséges, amennyiben a támogatást igénylő már a támogatási kérelem
benyújtásakor részletesen bemutatja, hogy a településtesttől elkülönült telep hosszú távú
fejlesztése indokolt és biztosított – annak felszámolása objektív okokból nem lehetséges -, a
terület integrálható (közműellátottság, közszolgáltatások elérhetősége, megfelelő
elérhetőség stb.) továbbá ennek illeszkednie kell a település Helyi Esélyegyenlőségi
Programjához.”
3) A Felhívás 4.4 pontjában a szakmai értékelési szempontok sorszámozása javításra került.
4) A Felhívás 4.4 pontjában a 9.1 értékelési szempont kiegészítésre került az alábbi szöveggel:
„Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a tanúsítvány szerint a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.”
5) A Felhívás 4.4 pontjában az 5.2 számú terület-specifikus
magyarázatában a 2 pont javításra került 3 pontra.
6)

értékelési

szempont

A Felhívás 5.4 pontjában az előleg nyújtás szabályai módosításra kerültek.

7) A Felhívás 5.6 pontja kiegészült az alábbi két szöveggel:


„Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott költség
tekintetében a saját teljesítést lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak
minősül a polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal alkalmazásában
álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a vonatkozó szabályozás
feltételeinek betartásával.”



„Jelen felhívás keretében e-beszerzés nem releváns.”



„Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő
vagy meghaladó elszámolható költségelem vonatkozásában a 116. § (2) bekezdés c)
pontja szerinti kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható.”

8) A Felhívás 5.7 pontja kiegészítésre került az alábbi szöveggel: „Az ingatlanvásárlás
költségtípusra maximum 15,5 %-os mértékig a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet
átcsoportosítani.”

