Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-15
kódszámú) felhívás
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1.

Módosításra került a felhívás bevezető része az alábbiak szerint:
„Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban
részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
projekt megítélt támogatás összegének 100 %-ának megfelelő összegű előleget
biztosít;”

2.

Kiegészítésre került a Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás pontja az alábbi mondattal:
„A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-407 db.”

3.

Módosításra került a Felhívás 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége pontja az alábbiak szerint:
„Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020
ügyfélszolgálathoz a 06 1-896-0000-ás normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől
csütörtökig 8:30 - 16 óráig, pénteken 8:30 - 14 óráig fogadják hívását.”

4.

Kiegészítésre került a Felhívás 3.1.2. Önállóan
tevékenységek pontja további c) és d) pontokkal.

5.

Kiegészítésre került a Felhívás 3.1.5. A támogatható tevékenységek állami támogatási
szempontú besorolása pontjában található táblázat az alábbi két támogatható
tevékenységgel:
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Kiegészítésre került a Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a
megvalósítással kapcsolatos elvárások pontja a q) alpontban a parkolóhely építés, felújítás
esetén az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra
kiépítésére vonatkozó elvárásokkal.

7.

Módosításra került a Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a
megvalósítással kapcsolatos elvárások pontja r) Energiahatékonysági intézkedések
alpontja.

8.

Kiegészítésre került a Felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a
megvalósítással kapcsolatos elvárások pontja a mérföldkövek tervezése vonatkozásában
az a) Projekt előkészítése alpontban az alábbi mondattal:
„A mérföldkő teljesítése során kérjük a közbeszerzési eljárás jogszabályi megfelelőségére
vonatkozó tanúsítvány benyújtását.”

9.

Kiegészítésre került a Felhívás 3.3.1. A projekt megkezdése pontja az alábbiak szerint:
„A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját
felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási
kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja
az igényelt támogatás elnyerését.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.”

10.

Kiegészítésre került Felhívás 3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
pontja az alábbi mondattal:
„Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven
belül a nyújtott támogatással el kell számolni.”

11.

Módosításra került Felhívás 3.4.2. fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
pontja az alábbiak szerint:
„Támogatás abban az esetben folyósítható amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)
tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelel(nek), és a projekt
szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni viszonyokat a támogatást igénylő
igazolja legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig.”

12.

Módosításra került Felhívás 3.6. Fenntartási kötelezettség pontja az alábbiak szerint:
„A támogatást igénylő a megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet
71. cikkében foglaltaknak.”

13.

Módosításra került Felhívás 3.8. Önerő pontja az alábbiak szerint:
„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.
A támogatást igénylőnek legalább a projekt regionális beruházási támogatással érintett
elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást
igénylőnek nyilatkozattal – helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén a
támogatást igénylői nyilatkozaton felül képviselő-testületi, társulási tanácsi határozattal,
vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési
jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, költségvetési
szervek esetén pedig a támogatást igénylői nyilatkozaton felül az irányító szerv
vezetőjének nyilatkozatával a saját forrás biztosításáról –, míg legkésőbb az első
kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5.
alpontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.”
14.

Módosításra került a Felhívás 4.4. Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend
pontja a hiánypótoltatható jogosultsági szempontok tekintetében az alábbiak szerint:
„Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem
nem felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot
igazoló dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótolható, akkor egyszeri
alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül sor.
A hiánypótlás során a támogatási kérelem tartalmán nem lehet változtatni, továbbá
amennyiben hiányosan, hibásan nyújtja be a támogatást igénylő, a támogatási kérelem
elutasításra kerül.”

15.

Kiegészítésre került a Felhívás 4.4. Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend
pontjában szereplő táblázat az alábbi értékelési szemponttal:
4.5.

16.

Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési
eljárása, a tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelt.

Megfelelt/részben
megfelelt/nem
felelt meg/nem
releváns

Kiegészítésre került a felhívás 5.3. támogatás mértéke, összege pontja az alábbi
mondattal:
„A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges
fedeznie.”

17.

Módosításra került a felhívás 5.4. Előleg igénylése pontja az alábbiak szerint:
„Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a,
de legfeljebb 450 millió Ft.
Helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, köztestület
kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 100%-a, ha a kedvezményezett
ba) 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
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.”

18.

Kiegészítésre került a felhívás 5.4. Előleg igénylése pontja az alábbiak szerint:

„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.”

19.

Kiegészítésre került a felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja az Építéshez
kapcsolódó költségek vonatkozásában alábbiak szerint:
„Új építés csak abban az esetben támogatható, amennyiben tervezői költségbecsléssel
alátámasztott, hogy az új építés költséghatékonyabb, mint a meglévő épület(ek) felújítása;
illetve amennyiben nincs az akcióterületen az adott funkciónak megfelelően átalakítható
épület.”

20.

Kiegészítésre került a felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja saját teljesítés
vonatkozásában alábbiak szerint:
„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.”

21.

Kiegészítésre került a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja az alábbi
mondatokkal:
„Az e-beszerzés funkció használata nem releváns.
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2014.
január 1., vége: 2021. december 31.”

22.

Kiegészítésre került a felhívás 6. A Támogatási Kérelem Elkészítése Során Csatolandó
Mellékletek Listája pont a „Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll” mellékletek
vonatkozásában a 6. ponttól az alábbiak szerint:
„ 6. A fejlesztéssel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi teljes tulajdoni lapja
7. Beruházásra vonatkozó tervezői költségbecslés
8. Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a közbeszerzési
eljárás tanúsítványa
9. A tervdokumentáció mellé csatolni szükséges a rehabilitációs szakmérnök
nyilatkozatát arról, hogy az akadálymentesítés megfelel a hatályos OTÉK-nak, valamint a
„Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c.
mellékletben foglalt követelményeknek.

10. A mérföldkőhöz kacsolódóan Tervezői nyilatkozat szükséges arról, hogy a beruházás
minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítésre kerülnek az
energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai (pl. utólagos külső hőszigetelés,
nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése).
11. Energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről (amennyiben releváns)
12. Arányosítás alátámasztására készített kimutatás (amennyiben releváns)”
23.

Pontosításra került a felhívás szakmai mellékletei pontja B) Általános mellékletek pontjában
a 8. ponttól az alábbiak szerint:
„ 8. Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására
9. Konzorciumi együttműködési megállapodást támogatásban részesített projekt
megvalósítására
10. Nyilatkozat barnamezős terület státuszáról”

24.

További formai módosítások történtek a Felhívás 1.1., 1.3., 3.2., 3.3.2., 3.5.1., 3.5.2.,
3.5.3., 3.7., 4.2., 4.4., 5.5., 6., 7. és 8. pontjai vonatkozásában.

A módosított felhívás mellett feltöltésre került a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható
költségek felső korlátai” c. segédlet is.

