Módosult a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című (EFOP1.5.3-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
Módosított
Eredeti szöveg
fejezet száma
3.1.1
2.Fiatalok közösségépítése:
1. 3.
A
helyi
NEET (Nem foglalkoztatott
kisközösségek
és sem oktatásban, sem
társadalmi
képzésben nem részesülő
szerepének
fiatalok Európában) fiatalok
megerősítése:
bevonása
a
közösségi
tereken
megvalósuló
programokba, akik a helyi
emberi erőforrás fejlesztési
terv
alapján
kerültek
beazonosításra.

3.1.1
3. A helyi
kisközösségek
társadalmi
szerepének
megerősítése:

3.
Közösség
egészségfejlesztése:
Az
egészséges
életmód
közösségi
szintű
megerősítését, a közösség
egészségkultúrájának
fejlesztését célzó, életmód
váltást támogató programok
szervezése
 Helyi
kommunikáció
(programok, rendezvények,
információs
napok,
előadások)
az
életmódváltást
támogató
programokon
történő
részvétel
elősegítése
érdekében
 Alkoholfüggőség-megelőzés
területén
helyi
figyelemfelhívó,
a

Módosított szöveg
2.Fiatalok közösségépítése:
A közösségi terekben a korosztályi
érdeklődésnek megfelelő, tartalmas
programok
elérhetővé
tétele
a
fiatalok számára, ideértve a fiatalok
folyamatos tájékoztatását az őket
érintő képzési, tanulási, ösztöndíj,
továbbá
a
foglalkoztatáshoz,
lakhatáshoz
kapcsolódó
lehetőségekről.
(A törölt szöveg beillesztésre került a
3.1.2.2. Választható, önállóan nem
támogatható tevékenységek, II. Az
önállóan
támogatható,
kötelezően
megvalósítandó
tevékenységekhez
kapcsolódó, kiegészítő, választható
tevékenységek,
2.
A
helyi
kisközösségek társadalmi szerepének
megerősítése, Fiatalok közösségépítése
pontba.)
3.
Közösség egészségfejlesztése:
Az egészséges életmód közösségi
szintű megerősítését, a közösség
egészségkultúrájának
fejlesztését
célzó, életmód váltást támogató
programok szervezése, illetve az
ehhez
kapcsolódó
helyi
kommunikáció
(pl. programok,
rendezvények,
információs
napok, előadások)

Törölve.

jogszabályi
környezet
betartását
támogató
közösségi
akciók
szervezése;
leszokást
támogató
klubszerű,
önsegítő
tevékenységek
megvalósítása
 Dohányzás-megelőzés
területén,
olyan
helyi
közösségi
akciók
szervezése,
amelyek
a
nemdohányzók védelméről
és
a
dohánytermékek
fogyasztásának,
forgalmazásának
egyes
szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvényben foglaltak
betartatását célozzák, ill.
segítik elő
 Egyéb
szenvedélybetegségek
megelőzésével kapcsolatos
prevenciós
programok
megvalósítása;
helyi
problématérkép
és
cselekvési terv készítése,
megvalósítása; a programok
monitoring
rendszerének
kidolgozása,
eredményességének
mérése,
értékelése,
nyomonkövetési
terv
készítése és megvalósítása
 Az anyák egészségtudatos
magatartását
támogató
kommunikációs kampányok
(hangsúlyt helyezve az első
1000 napra, összekapcsolva
a fogantatástól a 6. életévig
tartó időszakot - a legalább
6
hónapos
korig
tartó
kizárólagos
anyatejes
táplálás/szoptatás
népszerűsítése,
a
csecsemőkori
túlzott
súlygyarapodás elkerülése,
veszélyeinek megismerése;
a
kisgyermek
otthoni
táplálásában az egészséges
táplálkozás (kevesebb só,
cukor fogyasztása, vízivás
fontosságának

Áthelyezésre
kerültek
a
3.1.2.2.
Választható,
önállóan
nem
támogatható tevékenységek, II. Az
önállóan
támogatható,
kötelezően
megvalósítandó
tevékenységekhez
kapcsolódó, kiegészítő, választható
tevékenységek,
2.
A
helyi
kisközösségek társadalmi szerepének
megerősítése,
Közösség
egészségfejlesztése pontba.

3.1.1
4.
A
települési/térségi
életminőség
javítása, a vidék
megtartó
képességének
fejlesztése,
valamint az ezzel
kapcsolatos
disszemináció
támogatása:

hangsúlyozása)
népszerűsítését
célzó
akciók,
rendezvények,
előadások szervezése, a
megfelelő hosszúságú alvás
fontosságát
hangsúlyozó
ismeretek átadása)
1. A
célcsoport
helyben
maradását ösztönző, a
helyi életminőséget javító
szolgáltatás-fejlesztések
programok
megvalósítása:

Közszolgáltatások
elérhetővé tétele, helyi
szolgáltatások
továbbfejlesztése.

Több települést érintő
szolgáltatásfejlesztési
cselekvési
terv
megvalósítása a HEEFT
szerint:





az
alapellátást
biztosító,
illetve a
nem
állami
fenntartású
közszolgáltatási
intézményekben
foglalkoztatott
szakdolgozók részére
a
hiány
pótlását
célzó, az elvándorlást
csökkentő
és
a
minőségi
munkaerő
megtartását szolgáló,
az
adott
szakterületen
megvalósuló
kormányzati
intézkedések
céljaihoz
illeszkedő
beavatkozások
megvalósítása
az
alapellátást
biztosító,
illetve a
nem
állami
fenntartású
közszolgáltatások
ellátásában
a
megelőző
jelleg

1. A célcsoport helyben maradását
ösztönző, a helyi életminőséget
javító
szolgáltatás-fejlesztések
programok megvalósítása:
 Közszolgáltatások
elérhetővé
tétele,
helyi
szolgáltatások
továbbfejlesztése.
 Több
települést
érintő
szolgáltatásfejlesztési cselekvési
terv
megvalósítása
a
helyi
emberi erőforrás fejlesztési terv
alapján

Törölve, a törölt részek áthelyezésre
kerültek a 3.4.1.1 Műszaki szakmai
elvárások, A. Helyi emberi erőforrás
fejlesztési
tervvel
kapcsolatos
elvárások,
3.
A
helyi
emberi
erőforrás fejlesztési terv részeként
készüljön
az
alábbi
témákat
kidolgozó és bemutató rész pontba.





3.1.1

3.1.1

3.1.2.2

erősítése, illetve az
adott
szakterületen
ható
szakpolitikai
célokhoz
illeszkedő
programok indítása
újszerű, felzárkózási
célú
helyi
szolgáltatások
bevezetése
a település vonzóvá
tételét,
annak
növelését
célzó
szolgáltatások
és
programok
indítása
és bővítése

A
kultúrák
közötti
párbeszéd erősítése:
Az
eltérő
kultúrák
megismerését, elsősorban a
különböző
kultúrákhoz
tartozók
együttműködését
célzó
programok
megvalósítsa
és
a
helyi
nemzeti etnikai és kisebbségi
kultúra
értékeinek,
helytörténetének
feltárása,
megismertetése
Célcsoport: a helyi nemzeti
etnikai
és
kisebbségi
csoportok
a
többségi
társadalom bevonásával
Azon
projektek,
melyek
kizárólag a 3.1.1 pontban
meghatározott
kötelező
tevékenységek
megvalósítását vállalják, azok
legfeljebb
a
maximálisan
igényelhető
támogatási
összeg
70%-ának erejéig
részesülhetnek
támogatásban.
 Fiatalok közösségépítése:
 A
jó
gyakorlatok
megismertetését,
és
a
bemutatkozást
szolgáló
testvérés
partnertelepülések közötti
kapcsolatok fejlesztése
 Tanösvények
és
vándortáborok,
honismereti
tábor

Törölve, a törölt részek áthelyezésre
kerültek
a
3.1.2..2
Választható,
önállóan
nem
támogatható
tevékenységek, III. A kultúrák közötti
párbeszéd erősítése pontba. Az eltérő
kultúrák megismerését, elsősorban a
különböző
kultúrákhoz
tartozók
együttműködését
célzó
programok
megvalósítsa és a helyi nemzeti etnikai
és
kisebbségi kultúra értékeinek,
helytörténetének
feltárása,
megismertetése.

Azon projektek, melyek kizárólag a
3.1.1 pontban meghatározott kötelező
tevékenységek
megvalósítását
vállalják,
azok
legfeljebb
a
maximálisan igényelhető támogatási
összeg
60%-ának
erejéig
részesülhetnek támogatásban.

 Fiatalok közösségépítése:
 A jó gyakorlatok megismertetését,
és
a
bemutatkozást
szolgáló
testvérés
partnertelepülések
közötti kapcsolatok fejlesztése
 Tanösvények és vándortáborok,
honismereti
tábor
útvonalak
kialakítása, (legfeljebb kis értékű
eszközbeszerzéssel).
 Ingyenes internetelérés biztosítása

útvonalak
kialakítása,
(legfeljebb
kis
értékű
eszközbeszerzéssel).
 Ingyenes
internetelérés
biztosítása a közösségi
tereken.
 Olyan programok, akciók
indítása, melyek során a
fiatalok
segítenek
az
idősebb
korosztály
számára,
majd
ennek
folytatásaként
az
idősebbek viszonozzák ezt
a
fiataloknak
(szívességcsere program).
 A közösségi terekben a
korosztályi érdeklődésnek
megfelelő,
tartalmas
programok
elérhetővé
tétele a fiatalok számára,
ideértve
a
fiatalok
folyamatos tájékoztatását
az őket érintő képzési,
tanulási,
ösztöndíj,
továbbá
a
foglalkoztatáshoz,
lakhatáshoz
kapcsolódó
lehetőségekről.

a közösségi tereken.
 Olyan programok, akciók indítása,
melyek során a fiatalok segítenek
az idősebb korosztály számára,
majd
ennek folytatásaként
az
idősebbek
viszonozzák
ezt
a
fiataloknak
(szívességcsere
program).
 NEET (Nem foglalkoztatott és
sem oktatásban, sem képzésben
nem
részesülő
fiatalok
Európában) fiatalok bevonása a
közösségi tereken megvalósuló
programokba,
akik
a
helyi
emberi erőforrás fejlesztési terv
alapján kerültek beazonosításra
 az önkormányzatok részére önálló
ifjúsági
referens
alkalmazása,
tekintettel a 2011. évi CLXXXIX.
törvény
(Mötv.)
helyi
önkormányzatok
kötelező
feladatairól szóló 13.§ (1) bekezdés
 Közösség egészségfejlesztése:
 Alkoholfüggőség-megelőzés
területén helyi figyelemfelhívó,
a
jogszabályi
környezet
betartását támogató közösségi
akciók
szervezése;
leszokást
támogató klubszerű, önsegítő
tevékenységek megvalósítása
 Dohányzás-megelőzés
területén, olyan helyi közösségi
akciók szervezése, amelyek a
nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek
fogyasztásának,
forgalmazásának
egyes
szabályairól szóló 1999. évi
XLII.
törvényben
foglaltak
betartatását célozzák, ill. segítik
elő
 Egyéb
szenvedélybetegségek
megelőzésével
kapcsolatos
prevenciós
programok
megvalósítása;
helyi
problématérkép és cselekvési
terv készítése, megvalósítása; a
programok
monitoring
rendszerének
kidolgozása,
eredményességének
mérése,
értékelése,
nyomonkövetési
terv készítése és megvalósítása

3.1.2.2

3.4.1.1
3.
A helyi

A kultúrák közötti párbeszéd
erősítése:
 Helyi nemzetiségek zenei
és
kulturális
rendezvényeinek
támogatása.
 Interaktív,
a
közös
cselekvéseket
támogató
programok kialakítása.
 A nemzetiségi közösség, a
szociális szakemberek és a
média közötti kapcsolatok
erősítésére
irányuló
programok.
 Nemzetiségi
médiaprogramok, műsorok
készítése.
 Cigányzene vagy egyéb
nemzetiségi
zene
hagyományainak
újraélesztése



Szolgáltatásfejlesztési
cselekvési terv fejezet:

 Az
anyák
egészségtudatos
magatartását
támogató
kommunikációs
kampányok
(hangsúlyt helyezve az első
1000 napra, összekapcsolva a
fogantatástól a 6. életévig tartó
időszakot
a
legalább
6
hónapos korig tartó kizárólagos
anyatejes
táplálás/szoptatás
népszerűsítése, a csecsemőkori
túlzott
súlygyarapodás
elkerülése,
veszélyeinek
megismerése;
a
kisgyermek
otthoni
táplálásában
az
egészséges
táplálkozás
(kevesebb
só,
cukor
fogyasztása,
vízivás
fontosságának hangsúlyozása)
népszerűsítését
célzó
akciók,
rendezvények,
előadások
szervezése,
a
megfelelő
hosszúságú alvás fontosságát
hangsúlyozó
ismeretek
átadása)
III. A kultúrák közötti párbeszéd
erősítése:
 Az
eltérő
kultúrák
megismerését,
elsősorban
a
különböző kultúrákhoz tartozók
együttműködését
célzó
programok megvalósítsa és a
helyi
nemzeti
etnikai
és
kisebbségi kultúra értékeinek,
helytörténetének
feltárása,
megismertetése
 Helyi
nemzetiségek
zenei
és
kulturális
rendezvényeinek
támogatása.
 Interaktív, a közös cselekvéseket
támogató programok kialakítása.
 A nemzetiségi közösség, a szociális
szakemberek és a média közötti
kapcsolatok
erősítésére
irányuló
programok.
 Nemzetiségi
médiaprogramok,
műsorok készítése.
 Cigányzene vagy egyéb nemzetiségi
zene hagyományainak újraélesztése


Szolgáltatásfejlesztési
terv fejezet:

cselekvési

emberi erőforrás
fejlesztési terv
részeként
készüljön az
alábbi témákat
kidolgozó és
bemutató rész:

A helyi igényekre való
adekvát
fejlesztések
megvalósulása érdekében
minden
támogatási
kérelem
esetében,
a
kérelem
alapján
megvalósítani
tervezett
tevékenységek kerüljenek
beazonosításra,
a) amely
a
helyi
közösség
részvételével
készül, és
b) a helyi sajátosságok,
hiányok,
lehetőségek
bemutatását tartalmazza

3.4.1.1

A Helyi emberi erőforrás
fejlesztési tervvel kapcsolatos
elvárások, 5. pont – új pont

3.4.1.1

Együttműködésre
vonatkozó elvárások

A helyi igényekre való adekvát
fejlesztések
megvalósulása
érdekében
minden
támogatási
kérelem
esetében,
a
kérelem
alapján
megvalósítani tervezett
tevékenységek
kerüljenek
beazonosításra,
a) amely
a
helyi
közösség
részvételével készül, és
b) a helyi sajátosságok, hiányok,
lehetőségek
bemutatását
tartalmazza; kitérve az alábbi
intézkedésekre:
 az alapellátást biztosító, illetve
a
nem
állami
fenntartású
közszolgáltatási
intézményekben foglalkoztatott
szakdolgozók részére a hiány
pótlását célzó, az elvándorlást
csökkentő
és
a
minőségi
munkaerő
megtartását
szolgáló, az adott szakterületen
megvalósuló
kormányzati
intézkedések
céljaihoz
illeszkedő
beavatkozások
megvalósítása
 az alapellátást biztosító, illetve
a
nem
állami
fenntartású
közszolgáltatások ellátásában a
megelőző
jelleg
erősítése,
illetve az adott szakterületen
ható
szakpolitikai
célokhoz
illeszkedő programok indítása
 újszerű, felzárkózási célú helyi
szolgáltatások bevezetése
 a település vonzóvá tételét,
annak
növelését
célzó
szolgáltatások és programok
indítása és bővítése
A helyi emberi erőforrás fejlesztési terv
mellékleteként készüljön a humán
közszolgáltatások körében
beazonosításra került hiányosságok
javítására irányuló, a fejlesztéssel
érintett intézmények tekintetében a
feladatok átszervezésével, új
munkakörök kialakításával,
betöltésével megvalósuló
szervezetfejlesztési intézkedéseket
bemutató koncepció
C.
Együttműködésre
vonatkozó
elvárások

3.4.1.1

3.4.1.1
Humán
közszolgáltatások
ra vonatkozóan, a
projektnek
köszönhetően

Amennyiben a támogatást
igénylő által megvalósítani
kívánt,
támogatható
tevékenység kapcsolódik az
alábbi
szervezetek
által
ellátott feladatokhoz, abban
az
esetben
a
kedvezményezettek kötelesek
a megvalósítás tekintetében
együttműködési
megállapodást
kötni,
a
feladatellátással érintett, a
megvalósítás
helyszínén
működő
alábbi
szervezetekkel:
- egészségfejlesztési irodák
- helyi
LEADER
akciócsoportok
- a járási szinten koordinációs
funkciót ellátó család- és
gyerekjóléti központok
- család- és gyermekjóléti
szolgálatok
- könyvtárak,
múzeumok,
egyéb
gyűjtemények,
közművelődési intézmények

Amennyiben a támogatást igénylő által
megvalósítani
kívánt,
támogatható
tevékenység kapcsolódik az alábbi
szervezetek által ellátott feladatokhoz,
abban
az
esetben
a
kedvezményezettek
kötelesek
a
megvalósítás
tekintetében
együttműködési megállapodást kötni,
a
megvalósításban
az
együttműködési,
közreműködési
lehetőséget
kihasználni
a
feladatellátással
érintett,
a
megvalósítás
helyszínén
működő
alábbi szervezetekkel:
- egészségfejlesztési irodák
- helyi
LEADER
akciócsoportok
(egyesületek)
- a
járási
szinten
koordinációs
funkciót
ellátó
családés
gyerekjóléti központok
- család- és gyermekjóléti szolgálatok
könyvtárak, múzeumok, egyéb
gyűjtemények, közművelődési
intézmények

Számszerűsített
szakmai
elvárások
A számszerűsíthető szakmai
célok célértékei a projekt
hatóterületén élő lakosság
számának
figyelembe
vételével
kerültek
meghatározásra.
A
lakosságra
vonatkozó
adatokat
a helyi emberi
erőforrás fejlesztési tervben,
táblázatos
formában
kell
bemutatni,
az
adat
forrásának megjelölésével.
A.
kategória:
5000
fő
alatti összlakosság
B.
kategória: 5001 fő –
40 000 fő között
C.
40 000 fő felett
A: 5 fő B: 10 fő C: 20 fő

Számszerűsített szakmai elvárások
A számszerűsíthető szakmai célok
célértékei a projekt hatóterületén élő
lakosság
számának
figyelembe
vételével kerültek meghatározásra. A
lakosságra vonatkozó adatokat a helyi
emberi erőforrás fejlesztési tervben,
táblázatos formában kell bemutatni, az
adat forrásának megjelölésével.
A.
B.
C.
D.

kategória:
5001
fő
alatti
összlakosság
kategória: 5001 fő – 20 000 fő
között
kategória: 20 001 fő – 40 000
fő között
40 000 fő felett

A: 5 fő

B: 10 fő C: 15 fő D: 20 fő

elhelyezkedő
szakemberek
száma
3.4.1.1
Család és
gyermekjóléti
szolgálatok
prevenciós
szerepének
megerősítése
érdekében
indított, preventív
jellegű
programokon
részt vett
személyek

A: 100 fő B: 400 fő C: 1000 fő A: 100
fő

B: 400
fő

C: 700
fő

3.4.1.1
Elkészített egyéni
fejlesztési tervek

A: 100 db B: 250 db C:400 db A: 100
db

B: 200
db

3.4.1.1
Az egyéni
fejlesztési terv
alapján, a
foglalkoztathatós
ág szempontjából
fontos
kompetenciák
fejlesztését célzó
programelemben
résztvevők

A: 100
fő

B: 250
fő

C: 400
fő

A: 100
fő

B: 200
fő

C: 300
fő

D: 400
fő

3.4.1.1
A hátrányos
helyzetű
csoportok
elsődleges
munkaerőpiacra
jutását támogató
programokba
nem egyéni
fejlesztési terv
alapján
résztvevők

A: 100
fő

B: 250
fő

C: 400
fő

A: 100
fő

B: 250
fő

C: 350
fő

D: 450
fő

3.4.1.1
A projekt
keretében
szervezett és
megvalósított, a

A: 30 fő B: 150 fő C: 300 fő

D: 1000 fő

C: 300 db

D:400
db

A: 30 fő B: 150 fő C: 200 fő D: 300 fő

hátrányos
helyzetből adódó
sajátosságok
kezelését
szolgáló, a
célcsoport
személyiségfejlőd
ésének pozitív
irányú változása
érdekében
nyújtott mentori
szolgáltatásban
részesülők száma
növekszik.
3.4.1.1
A lakosság
egészségmagatar
tásának
fejlesztését célzó
közösségi
egészségnevelési
és
egészségfejleszté
si programokkal
elért személyek
száma

A: 200
fő

B: 500
fő

C: 1000
fő

A: 200
fő

B: 500
fő

C: 750
fő

D: 1000
fő

3.4.1.1
Közösségi
fejlesztési
folyamatokban
résztvevő helyi
lakosok száma

A: 100
fő

B: 300
fő

C: 500
fő

A: 100
fő

B: 300
fő

C: 400
fő

D: 500
fő

3.4.1.1
A helyi
közösségekben
való
szerepvállalásra
felkészítő
programokon
résztvevők

A: 40 fő B: 80 fő C: 200 fő

A: 40 fő B: 80 fő C: 120 fő D: 200 fő

3.4.1.1
Fiatalok
közösségépítése
tevékenység
csoporthoz
tartozó
programokba
bevontak

A: 50
fő

A: 50
fő

B: 100 C: 200
fő
fő

B: 100 C: 150
fő
fő

D: 200
fő

3.4.1.1
A helyi
életminőség
javítását célzó, és
a célcsoport
helyben
maradását
ösztönző
programok száma

A: 2 db B: 5 db C: 10 db

A: 2 db B: 5 db C: 8 db D: 10 db

3.4.1.1
A fiatalok helyben
maradását
ösztönző
szolgáltatások/pr
ogramok száma

A: 2 db B: 5 db C: 10 db

A: 2 db B: 5 db C: 8 db

3.4.1.1

Helyi/területi médiumokban
vagy a szociális
szolgáltatások területén
foglalkoztatott roma
személyek száma

D: 10 db

Törölve

Növekszik azon roma
nemzetiségű személyek
száma, akik a projekt
keretében kerültek
foglalkoztatásra a
helyi/területi média vagy a
szociális szolgáltatások
területén.
A: 1 fő B: 3 fő C: 5 fő
munkaszerződés
2.
3.4.1.1

Elkészült nemzetiségi
programok, műsorok száma

Törölve

Azon nemzetiségi programok,
műsorok száma növekszik,
amelyek a projekt keretein
belül kerültek
megvalósításra.
A: 2 db B: 10 db C: 20 db
rendezvény és/vagy elkészült
produktum
3.4.2

5.
Egy mérföldkövet kell
tervezni, amely nem lehet
későbbi, mint 2018.

Egy mérföldkövet kell tervezni, amely
nem lehet későbbi, mint 2018.
december 31. napja. A helyi emberi

3.7.1
Indikátorok
A munkaerő-piaci
integráló
programokba
bevont hátrányos
helyzetű
személyek száma
3.7.1
Indikátorok
A program
elhagyását
követően a
munkaerőpiacra,
vagy munkaerőpiaci programba
belépők száma
3.7.1
Indikátorok
Szervezetfejleszt
ési
intézkedésekkel
érintett
intézmények
száma

3.7.1
Indikátorok
magyarázata

3.7.3
Egyéni szintű
adatgyűjtés ESZA
forrásból

december 31. napja. A helyi
emberi erőforrás fejlesztési
tervben bemutatott, a
projektbe bevont személyek
tervezett létszámának aránya
eléri legalább a 40%-ot,
valamint a 3.7.1 pontban
megfogalmazott
részértékekről beszámol, és a
támogatási összeg legalább
35 %-ról kifizetési kérelmet
nyújt be.
Tevékenységcsoportokhoz
történő kapcsolódás
1

Tevékenységcsoportokhoz
történő kapcsolódás
1, 2, 4, 5

erőforrás fejlesztési tervben
bemutatott, a projektbe bevont
személyek tervezett létszámának
aránya eléri legalább a 40%-ot, a
szervezetfejlesztési
intézkedésekkel érintett
intézmények száma eléri a 60%ot, valamint a 3.7.1 pontban
megfogalmazott részértékekről
beszámol, és a támogatási összeg
legalább 35 %-ról kifizetési kérelmet
nyújt be.
Tevékenységcsoportokhoz történő
kapcsolódás
2

Tevékenységcsoportokhoz történő
kapcsolódás
1, 2, 4

ESZA
db
OP-kimeneti
5
3.7
3
projekt fizikai befejezése
szervezetfejlesztésre irányuló
dokumentáció
1
Szervezetfejlesztési
intézkedésekkel
érintett intézmények száma: Azon
intézmények
száma
összesítve,
amelyek az ESZA rendelet 3. cikk (1)
b) iv.) alpontjában meghatározott
beruházási prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések keretében végrehajtottak
legalább egy, a szervezeti működés
fejlesztésére irányuló projektet.
„Résztvevők” azon személyek, akiknek
közvetlenül
kedvez
az
ESZA
beavatkozása,
azonosíthatók,
jellemzőik
lekérdezhetők,
és
akik

megvalósuló
felhívások esetén

3.8
Fenntartási
kötelezettség

számára egyedi kiadásokat különítenek
el. Más személyek nem minősülnek
résztvevőknek.
Valamennyi
adatot
nemek
szerinti
bontásban
kell
megadni.
A
támogatást
igénylő
a
támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja, hogy a
projekt
megfelel
a
1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak:
1.
a célcsoport számára
biztosított tevékenységek,
programok
részletes
bemutatását
tartalmazó
szakmai
anyagok
saját
vagy fenntartója honlapján
online elérhetővé tételét a
társintézmények,
társszervezetek részére,
2. a
támogatással
megvalósított
projekt
általánosítható
tapasztalatainak
bemutatását
tartalmazó
tanulmány készítését és
saját
vagy
fenntartója
honlapján
online
hozzáférhetővé tételét a
társintézmények,
társszervezetek részére,
3. a
projekt
keretében
elkészült
tájékoztató
anyagok ingyenes, online
elérhetőségének
biztosítását
saját
vagy
fenntartója honlapján,

A támogatást igénylő a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja,
hogy az alábbi tevékenységeket a
projekt
megvalósítás
befejezésétől
számított 3 évig fenntartja:
1. a célcsoport számára biztosított
tevékenységek,
programok
részletes bemutatását tartalmazó
szakmai
anyagok
saját
vagy
fenntartója és a bevont települések
honlapján online elérhetővé tételét
a társintézmények, társszervezetek
részére,
2. a
támogatással
megvalósított
projekt
általánosítható
tapasztalatainak
bemutatását
tartalmazó tanulmány készítését és
saját vagy fenntartója és a bevont
települések
honlapján
online
hozzáférhetővé
tételét
a
társintézmények,
társszervezetek
részére,
3. a
projekt
keretében
elkészült
tájékoztató
anyagok
ingyenes,
online elérhetőségének biztosítását
saját vagy fenntartója és a bevont
települések honlapján,
4. Újonnan létrejövő önkéntes pontok
fenntartása

4. Újonnan létrejövő
önkéntes pontok
fenntartása
4.3.
A támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és
módja

I. szakasz: 2017. március 1.

I. szakasz: 2017. március 1. – 2017.

– 2017. április 1.
II. szakasz: 2017. április 16.
– 2017. május 18.
III. szakasz: 2017. május 25.
– 2017. november 30.
IV. szakasz: 2017. december
7. – 2018. június 28.
V. szakasz: 2018. július 5. –
2019. március 1.

április 1.
II. szakasz: 2017. április 7. –
május 8.
III. szakasz: 2017. május 15. –
november 30.
IV. szakasz: 2017. december
2018. június 28.
V. szakasz: 2018. július 5. –
március 1.

2017.
2017.
7. –
2019.

4.4.1.

A
Felhívásra
beérkező
támogatási
kérelmek
a
272/2014.
(XI.5.)
Korm.
rendelet
alapján
standard
kiválasztási
eljárásrend
alapján
kerülnek
kiválasztásra.
A támogatási kérelmekről az
Irányító Hatóság vezetője
szakaszos elbírálással dönt.

A Felhívásra beérkező támogatási
kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet alapján standard kiválasztási
eljárásrend
alapján
kerülnek
kiválasztásra.

Az
Irányító
Hatóság
a
támogatási kérelmekről való
döntés
megalapozására
Döntés-előkészítő Bizottságot
hív össze.

Az eljárás során a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet szabályai
szerint
nincs
lehetőség
hiánypótlásra.

Az eljárásrendre vonatkozó
további információk az ÁÚF 3.
pontjában
(A
támogatási
kérelmek benyújtásának és
elbírálásának
módja)
találhatóak.

A támogatási kérelmekről az Irányító
Hatóság
vezetője
szakaszos
elbírálással dönt.

Az eljárás során a 272/2014.
(XI.5) Korm. rendelet szabályai
szerint nincs lehetőség szóbeli
egyeztetésre.
Az Irányító Hatóság a támogatási
kérelmekről
való
döntés
megalapozására
Döntés-előkészítő
Bizottságot hív össze.
Az eljárásrendre vonatkozó további
információk az ÁÚF 3. pontjában (A
támogatási kérelmek benyújtásának és
elbírálásának módja) találhatóak.

4.4.2

4.4.2

4.4.2

4.4.2

A
támogatást
igénylő
szervezetre
(vagy
konzorciumra)
vonatkozó
kiválasztási
szempontok
adható pontszám: 16
A
támogatást
igénylő
szervezetre
(vagy
konzorciumra)
vonatkozó
kiválasztási
szempontok
minimum pontszám: 8
1.5 szempont – Minimum
pontszám oszlop
0 pont esetén a támogatási
kérelem elutasításra kerül
1.6. szempont
A támogatást igénylőnek konzorcium
esetén
a
konzorciumi
tagok
bérmelyikének - volt a 20072013
programozási
időszakban
az
Európai
Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból

A támogatást igénylő szervezetre
(vagy
konzorciumra)
vonatkozó
kiválasztási
szempontok
adható
pontszám: 14
A támogatást igénylő szervezetre
(vagy
konzorciumra)
vonatkozó
kiválasztási
szempontok
minimum
pontszám: 7

Törölve
(Az
1.6
szempont
kikerült
a
táblázatból. A táblázat alá, a 3, 4.
bekezdésként szerepel.)
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő
figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendelet 62 § (2) értelmében
az irányító hatóság vizsgálja az adott
támogatási kérelemmel összefüggő,

és
a
Kohéziós
Alapból
származó
támogatások
felhasználásának
rendjéről
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm.
rendelet
[a továbbiakban:
4/2011.
(I.
28.)
Korm.
rendelet],
valamint
a
272/2014 (XI. 5.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó
projektjeivel
kapcsolatban
pénzügyi
korrekciót
eredményező
szabálytalansága.
 pénzügyi
korrekciót
eredményező
szabálytalansággal
érintett: - 2 pont
 pénzügyi
korrekciót
eredményező
szabálytalansággal
nem érintett: 0 pont
 a
2007-2013
programozási
időszakban az idézett
rendelet hatálya alá
tartozó projekttel nem
rendelkezett: 0 pont
4.4.2

4.4.2

4.4.2
4.4.2
4.4.2

korábbi lehetséges pénzügyi korrekciót
eredményezett
szabálytalansági
eljárásokat is.
A pénzügyi korrekciót eredményezett
szabálytalanság pontszámot csökkentő
tényezőként kerül figyelembe vételre,
az elért összpontszám 2 pontos
csökkentésével.
A
pont
levonása
releváns esetben az 1. A támogatást
igénylő
szervezetre
vonatkozó
kiválasztási szempontokon belül (1.1 –
1.5) kerül érvényesítésre.

A táblázat új oszloppal bővült, melynek
neve: „Értékelés alapjául szolgáló
dokumentum/adat”
A
támogatással
érintett A
támogatással érintett
megyék
települések fejlettsége az egy fejlettsége az egy főre jutó bruttó
főre jutó bruttó hazai termék hazai termék alapján (ezer Ft, 2015.
alapján (ezer Ft, 2015. évi évi KSH adatok alapján)
KSH adatok alapján)
 2000, vagy kevesebb: 5 pont
 2000, vagy kevesebb: 5
 2.001 és 2.500 közötti: 3 pont
pont
 2.501 és 3.500 közötti: 1 pont
 2.001 és 2.500 közötti: 3
több mint 3.500: 0 pont
pont
 2.501 és 3.500 közötti: 1 (Kapcsolódó lábjegyzet:
pont
Amennyiben egy projekt több megyére
több mint 3.500: 0 pont
is kiterjed, a számtani átlag kerül
figyelembe vételre, függetlenül attól,
hogy a projekt mekkora hányada
érintett az adott megyékben.
http://www.ksh.hu/stadat_eves_6_3)
Horizontális szempontok
Horizontális szempontok adható
adható pontszám: 5
pontszám: 4
Összesen: 98 pont (6.2. pont Összesen: 96 pont (6.2. pont
értékelési sor után)
értékelési sor után)
Előnyt jelentő szempontok:

Előnyt jelentő szempontok:

1.
A projekt a
minimálisan előírt indikátor
és számszerűsített szakmai
elvárás értékek valamelyike
esetén legalább 25%-al
magasabb értéket vállal.
igen: 1 pont; nem: 0 pont

1.
A projekt a minimálisan előírt
indikátor és számszerűsített szakmai
elvárás értékek valamelyike esetén
magasabb értéket vállal.
legalább 10 %-al magasabb értéket
vállal: 1 pont
legalább 15%-al magasabb értéket
vállal: 2 pont
legalább 20%-al magasabb értéket
vállal: 3 pont

4.4.2

4.4.2
4.4.2

4.4.2

Elősegíti a meglévő
intézményhálózat
fenntarthatóságát.
igen: 1 pont; nem: 0 pont
Előnyt jelentő szempontok
Összesen: 8 pont (6. pont
után)
A táblázatban feltüntetett
értékek
az
adott
szempontokra
adható
maximális
pontszámot
tartalmazzák. Amennyiben a
támogatási
kérelem
csak
részben
teljesíti
az
elvárásokat,
részpontszám
adható. Nem támogathatók
azok a kérelmek, amelyek
esetében
a
fenti
szempontrendszer alapján a
kérelemre
adott
összpontszám nem éri el a
minimális 62 pontot. A 62
pont elérése nem jelenti
automatikusan a támogatás
megítélését. Továbbá nem
támogathatók
azok
a
kérelmek, amelyek nem érik
el egy adott kategóriában a
feltüntetett
minimumot,
valamint az 1.1, 3.1, 3.4,
4.1, 4.2, 5.1, 5.3 értékelési
szempont
bármelyike
esetében
0,
azaz
nulla
értékelési pontot kap.

legalább 25%-al magasabb értéket
vállal: 4 pont
nem vállal magasabb értéket: 0
Törölve

Előnyt jelentő szempontok
Összesen: 10 pont (6. pont után)
A táblázatban feltüntetett értékek az
adott szempontokra adható maximális
pontszámot tartalmazzák. Amennyiben
a támogatási kérelem csak részben
teljesíti az elvárásokat, részpontszám
adható. Nem támogathatók azok a
kérelmek, amelyek esetében a fenti
szempontrendszer alapján a kérelemre
adott összpontszám nem éri el a
minimális 64 pontot. A 64 pont
elérése nem jelenti automatikusan a
támogatás megítélését. Továbbá nem
támogathatók
azok
a
kérelmek,
amelyek nem érik el egy adott
kategóriában
a
feltüntetett
minimumot, valamint az 1.1, 3.1, 3.4,
4.1, 4.2, 5.1, 5.3 értékelési szempont
bármelyike esetében 0, azaz nulla
értékelési pontot kap.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő

figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendelet 64/A § értelmében
az irányító hatóság vizsgálja az adott
támogatási kérelemmel összefüggő, a
rendelet
XVI. fejezete szerinti
közbeszerzési
eljárások
ellenőrzésének
eredményét
annak
érdekében, hogy el nem számolható
támogatási
összeg
ne
kerüljön
odaítélésre.
5.6

A
Felhívás
keretében
támogatott
projektek
költségei
elszámolhatóságának
kezdete:
a
Felhívás
megjelenését
követő
nap
vége: a projekt támogatási
szerződésben rögzített fizikai
befejezésének napja.

A
Felhívás
keretében
támogatott
projektek
költségei
elszámolhatóságának
kezdete:
a
Felhívás megjelenésének napjától,
vége:
a
projekt
támogatási
szerződésben
rögzített
fizikai
befejezésének napja.

6.1.

9. Tanúsítvány
(közbeszerzésekre
vonatkozóan, amennyiben
releváns)

9. Tanúsítvány, ellenőrzési jelentés
(közbeszerzésekre vonatkozóan,
amennyiben releváns)

