Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című (TOP-4.2.115 kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat
érintik:
1) Az előleg lehetséges maximális mértéke a korábbi 50%-ról 100%-ra növekedett.
2) A Felhívás 1.1. pontja kiegészítésre került az alábbival: „Jelen felhívás keretében kizárólag olyan
támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.”
3) A Felhívás 2. pontjában az ügyfélszolgálat elérhetőség módosításra került.
4) A Felhívás 3.1.2. pontja kiegészítésre került egy új ponttal az alábbiak szerint:
„Parkolóhely építés, felújítás esetén elektromos járművek használatához szükséges alapvető
töltő-infrastruktúra kiépítése a Felhívás 3.2. pont vonatkozó alpontjában található szabályok
figyelembevételével.”
5) A Felhívás 3.1.5. pontja kiegészült a „Parkolóhely építés, felújítás esetén az elektromos
járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése” támogatható
tevékenységre vonatkozó állami támogatási kategóriával.
6) A Felhívás 3.2. pont esetében:
-

-

a d) pont pontosításra került.
az g) alpontja módosult az alábbiak szerint: „A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy
ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a
projektarányos akadálymentesítés.”
törlésre került: „Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az infokommunikációs
akadálymentesítés.”

7) A Felhívás 3.2.2. pont 1) Energiahatékonysági intézkedések alpontja esetében az alábbi
módosulás történt:
-

-

Törlésre került az alábbi mondat: „Jelen Felhívás keretében ezért kizárólag olyan
projektjavaslat támogatható, melyben a tárgyi épület az épületek energetikai jellemzőinek
tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet [Tanúsítási Kormányrendelet] hatálya
alá tartozik, és a lenti pontokban kifejtett beruházások megvalósítását tervezik.”
A törölt szövegrész helyébe az alábbi megfogalmazás lép: „Amennyiben egy fejlesztéssel
érintett épület a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, úgy arra vonatkozóan
a lenti pontokban kifejtettek relevánsak.”

8) A Felhívás 3.2.2. pont kiegészítésre került 6. alponttal a parkolóhely építés, felújítás esetén az
elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítésre vonatkozó
előírásokkal.
9) A Felhívás 3.2.3 pontja kiegészítésre került az alábbi mondatokkal:
-

1 mérföldkő kiegészítésre került Nyilatkozat épületenergetikai korszerűsítésről c.
dokumentummal
3.mérföldkő kiegészítésre került: Benyújtandó dokumentum: közbeszerzési dokumentáció
10) A Felhívás 3.3.2 pontja kiegészítésre került az alábbi mondatokkal:
„A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően:
90 nap.”
- „Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven
belül a nyújtott támogatással el kell számolni.”

11) A Felhívás 3.6 pontjában módosításra került a projekt fizikai befejezésétől, a megvalósítás
befejezésére.
12) A Felhívás 3.8. pontja kiegészítésre került 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.”
13) A Felhívás 4.1. pontja pontosításra került az alábbiak szerint:
„Amennyiben bérelt ingatlanon történik a fejlesztés és a bérelt ingatlan tulajdonosa nem tartozik
a támogatást igénylők körébe, a támogatási kérelem benyújtására kizárólag a fenntartó jogosult.
A fenntartónak ebben az esetben is a támogatást igénylők körébe kell tartoznia.”
14) A Felhívás 4.2. pontja kiegészítésre került a csekély összegű támogatásra vonatkozó kizáró
okokkal
15) A Felhívás 4.4. pontja kiegészült az alábbiakkal:
-

A projektekről standard eljárásban születik döntéshozatal.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van
hiánypótlásra.

16) A Felhívás 4.4. pontja kiegészült egy új értékelési szemponttal:
-

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

17) A Felhívás 5.3 pontja kiegészült a csekély összegű támogatással
18) A Felhívás 5.4 pontja kiegészült az alábbi rendelkezésekkel:
„Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság
kedvezményezett esetén legfeljebb egymilliárd forint,
b) 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
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.
Az ba) vagy bb) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében
az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt
támogatás 50 %-a.”
„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) A Felhívás 5.5. pontja esetében:
-

-

törlésre került a saját teljesítés esetén: a „Szakmai megvalósításban közreműködő
munkatársak költségei (kivéve: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési
költség);”
kiegészítésre került az 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.”

20) A Felhívás 5.6 pontja kiegészítésre került az alábbi rendelkezésekkel:

-

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs
lehetőség.
Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.

-

Jelen felhívás esetében e-beszerzés nem releváns.

-

21) A Felhívás 5.7 pontja kiegészítésre került az alábbi rendelkezésekkel:
-

„. Az ingatlanvásárlás költségtípusra maximum 11,514%-os mértékig a Kormány egyedi
hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani.

22) A Felhívás 5.9. pontja kiegészült a releváns állami támogatásokra vonatkozó rendelkezésekkel.
23) A Felhívás 6. pontja esetében a „Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll” dokumentumok
köre kiegészítésre került: „Amennyiben a támogatást igénylőnek volt közbeszerzési eljárása, a
közbeszerzési eljárás tanúsítványa” és Nyilatkozat épületenergetikai korszerűsítésről c.
dokumentummal.
24) A Felhívás mellékletét képező „Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez” c.
dokumentum „4. Fenntarthatóság szempontjai” c. fejezetéből törlésre került „A projekt pénzügyi
fenntarthatóságának vizsgálat” táblázat.
25) A Felhívás mellékletét képező „Adatlap kitöltési útmutató” c. dokumentum 2.2. Projekt részletes
bemutatása pontja kiegészítésre került az alábbiakkal: „Kérjük, mutassa be a
tulajdonviszonyokat az érintett alapszolgáltatásnak helyt adó ingatlan vonatkozásában.”

