Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás
megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című (TOP-3.2.2-15 kódszámú)
felhívás
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1. A felhívás 5.7 pontjában lévő belső korlátokra vonatkozó táblázatból töröltük az „Egyéb
szakértői szolgáltatási költségek” –re jutó 0,5 %-os korlátot.
2. A felhívás 4.4 / 3 pontja alól törlésre került az alábbi mondat:
„- amennyiben az értékelés során az alábbi IH szempontok alapján az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 10.1, pontok mindegyikében az értékelés „megfelelt” minősítést
kap, úgy az irányító hatóság a projekt megvalósítás támogatására támogatási szerződést köt.”
3. A felhívás 4.4 értékelési szempontjai közül a 3.2 es szempont az utolsó zárójeles mondattal
kiegészítésre került és nem releváns szempontként is értékelhető
„Az összes megújuló energiafelhasználásba bevonni kívánt épület rendelkezik energetikai
tanúsítvánnyal, így a primer energiafelhasználásuk ismert. A tanúsítvány szerint az épület –a
mennyiben a megújuló energiával fűtési energiaigény kielégítése is a cél- legalább megfelel a felhívás
megjelenésekor hatályban lévő 176/2008. (VI.30) Kormányrendelet az épületek energetikai
jellemzőinek tanúsításáról (továbbiakban: Tanúsítási Kormányrendelet) szerinti „FF – átlagos”
kategóriának. Műemlék és vagy helyi védelem alatt álló épület esetén felújítás alá vonható
épületelemek megfelelnek a 176/2008. (VI.30) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. (3.1.1 c
tevékenység esetén nem releváns)”
Továbbá az alábbi szempont újként felvételre került:
„4.6 Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a tanúsítvány szerint a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.”
4. A jogszabályok és fogalomjegyzékben pontosításra kerültek az alábbi fogalmak:
„Technológia semlegesség: A technológia semlegesség OP által kért kritérium, azt jelenti hogy nem
egy bizonyos technológiát, vagy gyártót preferálnak a projekt előkészítése során (pl. közbeszerzés,
ajánlatkérés során), azaz nem lelhető fel tervezői prekoncepció nyoma, a tervezés folyamán pusztán a
valós igényeket, a természeti adottságokat és a gazdaságossági szempontokat vették figyelembe a
korszerűsítési javaslatok kidolgozásakor az egyes technológiák kiválasztásánál.”
továbbá felvételre került az alábbi fogalom:
„Nem professzionális sporthoz kötődő sportlétesítmények: A támogatott sportlétesítmény nem állhat
egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos használatában. A létesítményt az éves
időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak vagy csapatnak kell
használnia”
5. Az „indikátor számítás” melléklet pontosításra került
6. A felhívás 3.2/13) pontja pontosításra került:

„13)
Amennyiben a projekt összes elszámolható összköltsége meghaladja az 1 millió EUR-t, és a
befejezést követően nettó bevételt termel, úgy az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU
rendeletének 61. cikkében foglaltak alapján költség-haszon elemzést (CBA elemzés) kell végezni a
mellékelt CBA útmutató alapján, összhangban a Projekt Terv V. mellékletének (pénzügyi mutató
számítás) kitöltésével. A „nettó bevétel” a művelet keretében kínált árukért vagy szolgáltatásokért
közvetlenül a felhasználók által fizetett pénzeszköz-beáramlást jelenti, például az infrastruktúra
használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakat, a föld vagy az épületek eladásából vagy
bérbeadásából származó bevételeket vagy a szolgáltatásokért kapott ellentételezést a működési
költségek és az adott időszakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek
levonásával. A művelet következtében megvalósuló működési költség-megtakarításokat úgy kell
kezelni, mint a nettó bevételeket, kivéve ha ezeket a működtetésre irányuló támogatások ugyanilyen
mértékű csökkentése ellentételezi.
A működtetésre irányuló támogatások ugyanilyen mértékű csökkentésének igazolásához az alábbiak
szerint szükséges eljárni:
Kedvezményezettnek nyilatkozatot szükséges benyújtani a működési költség-megtakarításokról és a
működtetésre irányuló támogatásokról, az Európa Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendeletének
61. cikkében foglaltak alkalmazásáról, az alábbiak szerint:
A kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy:
- az Európa Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendeletének 61. cikkében foglaltak alapján jár el
- a projekt hatására jelentkező működési költség megtakarításának összegével a működtetésre
irányuló támogatások összege csökken.
- a kedvezményezett vállalja, hogy számszerűsíthető módon nyilvántartja és az ellenőrzések során
bemutatja a működési költség-megtakarításokat és az ezzel kapcsolatos működtetésre irányuló
támogatások csökkenését.
Az 1 millió EUR összes elszámolható összköltség alatti és nem nettó bevétel termelő projektek esetén
nem kell részletes pénzügyi elemzés, csak elszámolhatóság és pénzügyi fenntarthatóság vizsgálat
összhangban a CBA útmutatóban leírtakkal és a projektterv V. mellékletének (pénzügyi mutató
számítás) kitöltésével.”
7. A Projekt Terv Útmutató pontosításra került. A ténylegesen mért fogyasztás bemutatása,
mint a kiindulási állapot bemutatása kikerült, a továbbiakban elegendő a kiindulási állapot számított
adatainak a bemutatása. Továbbá a 12. pont alatti táblázat is pontosításra került.
Valamint az alábbi csatolandó melléklet törlésre került:
„X. A felhasznált energiamennyiségek alátámasztására szolgáló dokumentumok (Projekt
Terv 4.3 pontja alatt megadott adatok igazolása)- elektronikusan kérjük benyújtani”
Továbbá új mellékletként rögzítésre került:
XII. Nyilatkozatot a működési költség-megtakarításokról és a működtetésre irányuló
támogatásokról, az Európa Parlament és Tanács 1303/2013/EU rendeletének 61.
cikkében foglaltak alkalmazásáról
Továbbá pontosításra került az alábbi melléklet:

VIII.
A Projekt közbeszerzési tervének ütemterve (pályázó által készített xls.
táblázat), továbbá amennyiben volt lefolytatott közbeszerzési eljárása, úgy a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 64. § (4) bekezdés szerinti közbeszerzési-jogi minőség-ellenőrzés
tanúsítványa (amennyiben releváns) – elektronikusan kérjük benyújtani
8. A „műszaki szakértői nyilatkozat tervezett állapotra” melléklet pontosításra került
9. A „pénzügyi mutató számítás” melléklet pontosításra került
10. A felhívás 5.5 pontjába bekerült az alábbi mondat:
„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.”
11.Továbbá az alábbi területspecifikus mellékletekben jellemzően a támogatási kérelmek
benyújtásának végső időpontja lett június 30-ára módosítva:
-

Baranya megye
Csongrád megye
Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

12. A felhívás 5.4 pontjában a támogatási előlegre vonatkozó rész pontosításra került az alábbiak
szerint:
„Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 100 %-a központi, helyi
önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami
tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, ha a
kedvezményezett
a) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós
forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési
számlával rendelkezik, vagy
b) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
Az a) vagy b) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás
50 %-a.
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a nonprofit gazdasági társaság
kedvezményezett esetén, de legfeljebb egymilliárd forint..”
Továbbá az alábbi bekezdésekkel bővült az adott pont:
„Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy
meghaladó elszámolható költségelem vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve,

ha az irányító hatóság vezetője az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően
dönt.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be igénylést időközi
kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete
– kifizetésétől számított 12 hónapon belül, valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más
körülmény – így különösen helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű
felhasználását bizonyítja.”
13. A felhívás 3.2 pontja alatt a 27) pont az alábbiak szerint került pontosításra:
„Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése
céljából:
27)
A termelőnek és fogyasztó(k)nak oly módon kell a közműszolgáltató hálózatára csatlakozniuk,
hogy a megvalósítás illetve az üzemeltetés során fontos szempontot jelent, hogy a megtermelt
villamos energia értékesítése nem lehetséges (pl. KÁT), csak a megtermelt energia saját közcélú
felhasználása oly módon, hogy az működési költségcsökkenést eredményezzen!”

