Tájékoztatás
KEHOP
Kedvezményezettek
számára az igényelhető támogatási előleg
összegével kapcsolatban
Tájékoztatjuk a Kedvezményezetteket, hogy a gazdasági növekedés elősegítése érdekében
módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A
módosításról szóló központi közlemény az alábbi linken érhető el.
https://www.palyazat.gov.hu/kzlemny-a-2014-2020-programozsi-idszakban-az-egyeseurpai-unis-alapokbl-szrmaz-tmogatsok-felhasznlsnak-rendjrl-szl-272-2014-xi-5-kormrendelet-mdostsrl
A Rendelet 116. § (2) bekezdés c) pontja alapján magasabb összegű előleg igénylésére
nyílik lehetőség 2016. június 14-től azon Kedvezményezettek számára is, akik már
rendelkeznek hatályos támogatási szerződéssel, ugyanakkor a támogatási szerződések a
116. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített mértékhez képest – jelenlegi formájukban –
kisebb összegű támogatási előleg igénybevételéről rendelkeznek. A megemelt előleg
igénylésének nem feltétele a támogatási szerződés ennek megfelelő módosítása,
tekintettel a Rendelet 116. § (1) bekezdésére és a támogatási szerződés alábbi
rendelkezésére:
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint
az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF
szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül
módosulnak.
Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy amennyiben élni kívánnak a
magasabb összegű támogatási előleg igénybevételével, úgy a megemelt összegre
vonatkozó támogatási előleg igénylésüket nyújtsák be az Irányító Hatóság részére.
A módosítások – kiemelve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdés c)
pontja szerinti emelt előleg igénylésének a lehetőségét – az alábbi Felhívásokat érintik:
Azonosító
KEHOP-1.1.0
KEHOP-1.2.0
KEHOP-1.3.0
KEHOP-1.3.1
KEHOP-1.4.0
KEHOP-1.4.1
KEHOP-1.5.0
KEHOP-1.6.0
KEHOP-2.1.1-15
KEHOP-2.1.2
KEHOP-2.1.3

Cím
Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos
tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés
Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és
kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás
Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása
Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása
– szakaszolt projektek
Árvízvédelmi fejlesztések
Árvízvédelmi fejlesztések – szakaszolt projektek
Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése
Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése
Felhívás az ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására
Felhívás egyes, derogációval érintett ivóvízminőség-javító projektek
megvalósítására
Felhívás az ammónium-ionnal érintett ivóvízminőség-javító

KEHOP-2.1.4
KEHOP-2.2.1-15
KEHOP-2.2.2
KEHOP-2.2.4
KEHOP-3.2.1
KEHOP-3.2.2
KEHOP-3.3.0
KEHOP-4.1.0
KEHOP-4.1.1
KEHOP-4.2.0
KEHOP-4.3.0
KEHOP-5.2.1
(korábban KEHOP5.8.0)
KEHOP-5.2.2
KEHOP-5.2.4
KEHOP-5.2.9
KEHOP-5.2.10
KEHOP-5.4.1
KEHOP-5.4.2

projektek megvalósítására
Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek
kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához
kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek
Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés
megvalósítására
Felhívás a fejlesztési kötelezettséggel rendelkező települések
számára szennyvízelvezetéssel és -kezeléssel kapcsolatos
fejlesztések megvalósítására
Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés
megvalósítására – szakaszolt projektek
Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek
fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában
Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű
fejlesztése – szakaszolt projektek
Szennyezett területek kármentesítése
Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a
természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának
fejlesztése
Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a
természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának
fejlesztése
A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztése
A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú
megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség
Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű megvalósítását
megalapozó stratégiai vizsgálatok
Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése
Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései
Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásaiszakaszolt projektek
Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára
Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései
Szemléletformálási programok
Zöldkarikás Játékok - Komplex szemléletformálási program

