Módosult a Gyakornoki program – pályakezdők
támogatására című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyakornoki program – pályakezdők támogatására” című
(GINOP-5.2.4-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosuló pont
megnevezése
1.1.
A
Felhívás
indokoltsága és célja

Korábbi szöveg

Új szöveg
Az
ország
egyik
legnagyobb
és
legösszetettebb
kihívása
az
ifjúsági
munkanélküliség problémája, épp ezért
kiemelt kormányzati célkitűzés a fiatalok
munkaerő-piaci belépésének segítése, az
ifjúsági munkanélküliség csökkentése. A
fiatalokat
különösen
nagymértékben
sújtotta a 2008-as gazdasági válság, mivel
a
munkaerő-kereslet
csökkenése
a
pályakezdő fiatalokat érintette leginkább.
A foglalkoztatási és munkanélküliségi
adatokat tekintve látható, hogy a válság
hatására csökkent a foglalkoztatásban lévő
fiatalok száma, míg a munkanélküli fiatalok
száma jelentősen gyarapodott. A válság
nem
befolyásolta
jelentősebben
az
aktivitási rátát, a gazdaságilag aktív fiatalok
számának kisebb arányú csökkenése és a
munkanélküli
fiatalok
arányának
növekedése azonban még jobban mutatja
a válság erőteljes negatív hatását. 2011-től
azonban növekedni kezdett a korcsoport
gazdasági aktivitása (a tankötelezettségi
korhatár
leszállítása
miatt)
és
a
foglalkoztatottak száma, 2012 után pedig a
munkanélküliségi
adatok
is
javuló
tendenciát mutatnak.
A 15-24 év közötti fiatalok európai uniós
átlagos
foglalkoztatási
rátája
33%.
Magyarországon a mutató az EU-átlagnál
alacsonyabb volt 2015-ben, 26%. Ezzel a
közepesen teljesítő országok csoportjába
tartozunk, a többi V4-es országhoz
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(Lengyelország,
hasonlóan.

Csehország,

Szlovákia)

A fiatalok munkanélküliségi rátája a válság
hatására
ugrásszerűen
megnőtt,
és
jelenleg is magas értéket mutat a legtöbb
európai országban. A 15 és 24 év közötti
korosztály 2015-ös munkanélküliségi rátája
Magyarországon 17,3 %, amivel a 20,3 %os EU-s átlagnál jobban teljesít az ország.
1.2.
A rendelkezésre
álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor
a támogatásra rendelkezésre
álló tervezett keretösszeg 15
milliárd forint. Jelen felhívás
forrását az Európai Szociális
Alap
és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban
biztosítja.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30
milliárd forint. Jelen felhívás forrását az
Európai Szociális Alap és Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban
biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható
száma: 1000-9000 db.

A
támogatott
támogatási
kérelmek
várható száma:
500 - 4 500 db.
3.4.1.1 Műszaki
szakmai elvárások

és

3.4.1.1. Műszaki
szakmai elvárások

és

25 évesnél fiatalabb
munkaviszony
megkezdésekor,

a 25 évesnél fiatalabb az Ifjúsági Garancia

A jelen felhívás 8. pontjában
meghatározott
2.
sz.
melléklete tartalmában, a
támogatási kérelemtől való –
a
támogatási
összeget
befolyásoló - eltérés(eke)t a
támogatást igénylőnek a
változást követően azonnal,
de legkésőbb a soron
következő
kifizetési
igénylésben
szükséges
jeleznie,
valamint
a
mellékletet
ismételten
benyújtania. Amennyiben a
támogatást igénylő nem tesz
eleget
a
fenti
kötelezettségeinek
a
Támogató a támogatástól
elállhat
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rendszerben
időpontjában

történő

regisztráció

A jelen felhívás 8. pontjában meghatározott
2. sz. melléklete tartalmában, a támogatási
kérelemtől való – a támogatási összeget
befolyásoló - eltérés(eke)t a támogatást
igénylőnek a változást követően azonnal,
de legkésőbb a soron következő kifizetési
igénylésben szükséges jeleznie, valamint a
mellékletet
ismételten
benyújtania.
Amennyiben a támogatást igénylő nem
tesz eleget a fenti kötelezettségeinek a
Támogató a támogatástól elállhat. A
támogatási
kérelemtől
való
azon
eltéréseket,
amelyek
a
szakképzési
centrummal
történő
együttműködést
valamely
módon befolyásolhatják
(pl.
gyakornok
személyében
bekövetkező
változás),
a
támogatást
igénylő
a
szakképzési centrum felé is köteles a
változást
követően
haladéktalanul
bejelenteni.

3.4.1.1. Műszaki
szakmai elvárások

és

3.4.2 Mérföldkövek
tervezésével
kapcsolatos elvárások

3.5.1 A
megkezdése

projekt

3.5.2
A
végrehajtására
rendelkezésre
időtartam

projekt
álló

A
vállalati
gyakornoki
kapcsolattartó ((aki lehet
maga a vállalkozó vagy az
alkalmazottja) tekintetében
feltétel, hogy legalább
középfokú
végzettséggel
rendelkező és legalább
három
év
munkatapasztalattal
rendelkező
szakember
legyen és a támogatási
kérelem
benyújtását
megelőzően legalább egy
éves
munkaviszonnyal
rendelkezzék a támogatást
igénylőnél
A projekt megvalósítása
során legalább egy – az
alábbi táblázatban megjelölt
- mérföldkövet szükséges
tervezni. A mérföldkő a
projekt
megvalósítása
szempontjából
jelentős
időpont, amelyhez a projekt
megvalósítása révén elért
szakmai
vagy
műszaki
eredmény kapcsolódik, vagy
az elérendő eredmény egy
jól
körülhatárolható
fejlesztési szakasza lezárul.
Egy adott mérföldkőhöz ezen
túlmenően meg kell tervezni
az
adott
szakaszban
várhatóan elszámolni kívánt
költségek mértékét is. A
mérföldkövekre vonatkozó
részletes szabályozást az ÁÚF
8. fejezete tartalmazza.
A projekt megkezdésének
időpontját legkésőbb 2018.
augusztus
31.
napjáig
szükséges tervezni.
A
projekt
fizikai
befejezésének meg kell
történnie 2019. november
30-ig. A támogatást igénylő
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A vállalati gyakornoki kapcsolattartó ((aki
lehet maga a vállalkozó vagy az
alkalmazottja) tekintetében feltétel, hogy
legalább
középfokú
végzettséggel
rendelkező
és
legalább
két
év
munkatapasztalattal rendelkező szakember
legyen
és
a
támogatási
kérelem
benyújtását megelőzően legalább egy éves
munkaviszonnyal
rendelkezzék
a
támogatást igénylőnél

A projekt megvalósítása során legalább
egy – az alábbi táblázatban megjelölt mérföldkövet szükséges tervezni a projekt
várható fizikai befejezésének idejére. A
mérföldkő
a
projekt
megvalósítása
szempontjából jelentős időpont, amelyhez
a projekt megvalósítása révén elért
szakmai
vagy
műszaki
eredmény
kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény
egy
jól
körülhatárolható
fejlesztési
szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz
ezen túlmenően meg kell tervezni az adott
szakaszban várhatóan elszámolni kívánt
költségek mértékét is. A mérföldkövekre
vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF
8. fejezete tartalmazza.

A projekt megkezdésének időpontját
legkésőbb 2020. április 30. napjáig
szükséges tervezni.
A projekt fizikai befejezésének meg kell
történnie 2021. július 31-ig. A támogatást
igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés)

3.7.3 Egyéni
szintű
adatgyűjtés
ESZA
forrásból
megvalósuló
felhívások esetén

projekttel
kapcsolatos
pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának
végső
határideje a projekt fizikai
befejezését követő 90 nap,
de legkésőbb 2020. február
28.
A kedvezményezettnek az
Európai Szociális Alapról és
az 1081/2006/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül
helyezéséről
szóló
1304/2013/EU
Rendelet
alapján kötelező az 1. sz.
mellékletében
szereplő
mutatók
vonatkozásában
egyéni szintű, teljes körű
nyilvántartást vezetnie a
bevont célcsoportról.
Az
adatgyűjtéssel
kapcsolatos előírásokról a
célcsoporttagok számára a
kiválasztási
eljárásokban
részletes
tájékoztatást
szükséges nyújtani, valamint
a jogi kereteket biztosító
támogatási okiratokban az
ezzel
kapcsolatos
kötelezettségeket rögzíteni
szükséges. Az adatgyűjtéssel
kapcsolatos
adatvédelmi
előírásokat, azok szervezeten
belüli kezelési, felelősségi
rendjét, illetve a résztvevők
adatgyűjtéssel kapcsolatos
nyilatkozatát a projekt belső
eljárásrendjeinek
és
dokumentumainak
is
tartalmaznia szükséges. Az
Európai Szociális Alapról
szóló
1304/2013/EU
rendelet
5.
cikkében
meghatározott
mutatók
előállításához
szükséges
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benyújtásának végső határideje a projekt
fizikai befejezését követő 90 nap, de
legkésőbb 2021. szeptember 30.

A támogatást igénylőnek a projekt
keretében az Európai Szociális Alapról
szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz.
mellékletében foglalt közös kimeneti és
eredménymutatók előállítása érdekében a
rendeletben meghatározottak szerint
adatot kell szolgáltatnia a bevont
célcsoport tagjairól. Az adatgyűjtési
kötelezettség a program azon résztvevőire
vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül
kedvez a beavatkozás, azonosíthatók,
jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára
egyedi kiadások különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a
projektbe való belépéskor, valamint a
projektből való kilépéskor kérdőívet kell
szükséges kitöltetni, majd a megadott
adatokat az EPTK felületen kell a
kedvezményezettnek,
illetve
megbízottjának
rögzíteni.
A
kedvezményezett ezzel kapcsolatos
teendőit
és
felelősségét
az
adatfeldolgozási szerződés rögzíti, amelyet
az Irányító Hatóság a támogatási
szerződéssel egyidejűleg köt meg a
kedvezményezettel. Az adatfeldolgozási
szerződés és a kérdőívek megtekinthetőek
a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404
oldalon. A Támogató az adatgyűjtési
feladatok
támogatása
érdekében
legkésőbb a támogatási kérelmek
benyújthatóságáig monitoring tájékoztatót
tesz közzé.

3.8 Fenntartási
kötelezettség

3.10

Önerő

személyes és különleges
adatokkal
kapcsolatosan
végzendő adatgyűjtési, ill. –
feldolgozási feladatokat a
kedvezményezett
a
támogatási okiratmellékletét
képező
adatfeldolgozási
szerződésnek megfelelően
köteles végezni.
A
projekt
pénzügyi
befejezésének minősül, ha a
projekt fizikai befejezése
megtörtént, valamint a
projektmegvalósítás során
keletkezett
elszámoló
bizonylatok kiegyenlítése
megtörtént.
A
projekt
pénzügyi
befejezésének
dátuma
a
projekt
megvalósítási ideje alatt
felmerült,
a
Kedvezményezett
által
megfelelően
elszámolt
költségek közül a legkésőbbi
kiegyenlítés dátuma.
A támogatást igénylőnek –
hátrányos
helyzetű
munkavállaló felvételéhez
bértámogatás formájában
nyújtott támogatás esetén –
legalább
a
projekt
elszámolható
összköltségének 50 %-át, míg
megváltozott
munkaképességű
munkavállaló
foglalkoztatásához
bértámogatás formájában
nyújtott támogatás esetén
25%-ot kitevő igazolt saját
forrással kell rendelkeznie.

4.2
Támogatásban
nem részesíthetők köre

A támogatást igénylőnek – hátrányos
helyzetű munkavállaló felvételéhez
bértámogatás
formájában
nyújtott
támogatás esetén – legalább a projekt
elszámolható összköltségének 50 %-át, míg
megváltozott
munkaképességű
munkavállaló
foglalkoztatásához
bértámogatás
formájában
nyújtott
támogatás esetén kitevő igazolt önerővel
kell rendelkeznie.

aki vagy amely egyéni vállalkozó a
támogatási kérelem benyújtását megelőző
jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben KATA bevallással rendelkezik, vagy a
támogatási kérelem benyújtásakor a KATA
hatálya alatt áll.
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4.2
Támogatásban
nem részesíthetők köre

amely vagy amelynek a
651/2014 EU bizottsági
rendelet
I. Melléklete
alapján
meghatározott
partnervagy kapcsolt
vállalkozása ezen Felhívás
keretében, adott naptári
évben
már
részesült
támogatásban;
4.3
A
támogatási A
támogatási kérelmek
kérelem benyújtásának benyújtása 2016. augusztus
határideje és módja
1. és 2018. július 31. között
lehetséges.
5.3
A
támogatás Az igényelhető vissza nem
mértéke, összege
térítendő támogatás összege
minimum 1 900 000 Ft
maximum 30 000 000 Ft.
5.4
Előleg igénylése Jelen felhívás keretében 5
millió Ft-ot meghaladó
megítélt
támogatás
esetében
az
utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe
vehető maximális előleg
mértéke
a
megítélt
támogatás
50%-a,
de
legfeljebb 15 millió Ft.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 8
hónapot
meghaladó
projektmegvalósítási időszak
esetében
támogatási
előlegfolyósítás esetén, a
támogatási
előleg
kifizetésétől számított 8
hónapon belül időközi
kifizetés igénylést szükséges
benyújtani.
5.5
Az
A
célcsoporttag
havi
elszámolható költségek munkabérének
a
köre
foglalkoztatás
és
továbbfoglalkoztatás teljes
időtartama alatt el kell érnie
a mindenkori garantált
bérminimumot, 2016. évben
a bruttó 129.000 forintot ,
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A támogatási kérelmek benyújtása 2016.
augusztus 1. és 2020. március 31. között
lehetséges.
1.a)
Az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege minimum
2.300.000Ft maximum 30 000 000 Ft.
Jelen
felhívás
keretében
az
utófinanszírozású
tevékenységekre
igénybe vehető maximális előleg mértéke
a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb
15 millió Ft. Egyszeri elszámolás esetén
előleg igénylésére nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási
előleg kifizetésétől számított tizenkét
hónapon belül időközi kifizetés igénylést
szükséges benyújtani

A célcsoporttag havi munkabérének a
foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás
teljes időtartama alatt el kell érnie a
mindenkori garantált bérminimumot, de az
elszámolt havi munkabér nem haladhatja
meg a legfeljebb bruttó 250.000 forintot.
A támogatást igénylő az 1) pontban
meghatározottnál magasabb fizetést is

de az elszámolt havi
munkabér nem haladhatja
meg a legfeljebb bruttó
200.000 forintot. Azaz az egy
gyakornok havi munkabérére
elszámolható
összeg
legalább bruttó 129.000
forint, de legfeljebb bruttó
200 000 forint összesen
legfeljebb 9 hónapig.
A támogatást igénylő az 1)
pontban meghatározottnál
magasabb
fizetést
is
vállalhat,
azonban
a
konstrukció
keretében
támogatást
ebben
az
esetben is legfeljebb bruttó
200.000 forint/hó összegben
vehet igénybe, vagyis az
efölötti
rész
nem
támogatott,
azt
saját
forrásból kell biztosítania.
Projekt
szakmai A
vállalati
gyakornoki
megvalósításában
kapcsolattartó
esetében
közreműködők költsége támogatás
mértéke
kapcsolattartónként
maximum havi bruttó 75.000
Ft legfeljebb 15 hónapig, a
gyakornok(ok)
foglalkoztatását (ide nem
értve a továbbfoglalkoztatási
kötelezettség időtartamát)
nem
meghaladó
időtartamra az alábbiak
szerint:
5.6
Az
A
Felhívás
keretében
elszámolhatóság
támogatott
projektek
további feltételei
költségek
elszámolhatóságának
kezdete: legkorábban a
támogatási
kérelembenyújtását követő
napon, vége: a megkezdést
követő 15 hónap végéig.
5.6
Az
elszámolhatóság
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vállalhat, azonban a konstrukció keretében
támogatást ebben az esetben is legfeljebb
bruttó 250.000 forint/hó összegben vehet
igénybe, vagyis az efölötti rész nem
támogatott, azt saját forrásból kell
biztosítania.

A vállalati gyakornoki kapcsolattartó
esetében az elszámolható költség összege
kapcsolattartónként maximum havi bruttó
80.000 Ft legfeljebb 15 hónapig, a
gyakornok(ok) foglalkoztatását (ide nem
értve a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
időtartamát)
nem
meghaladó
időtartamra. A havi 80.000 forintos
elszámolható költségbe az alábbiak
tartozhatnak

a)
A Felhívás keretében támogatott
projektek költségek elszámolhatóságának
kezdete: legkorábban a támogatási
kérelembenyújtását követő napon, vége: a
projekt fizikai befejezésének dátuma. Jelen
Felhívás keretében szállítói finanszírozás
igénybevételére nincs lehetőség.

m)
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
5. melléklet 2.3.2.5 b pontja értelmében a

további feltételei

nem közbeszerzés köteles beszerzések
vonatkozásában
az
alábbi
összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő,

1.
amelyben a támogatást igénylő /
kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa irányító vagy felügyeleti szerve -, annak
tagja, és/vagy a szervezet nevében
nyilatkozattételre, képviseletre jogosult
személy,
továbbá
ezen
személy
hozzátartozója
az
alábbi
jogok
valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi,
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási,
képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
2.
amelynek tulajdonosa - irányító
vagy felügyeleti szerve -, annak tagja,
és/vagy
a
szervezet
nevében
nyilatkozattételre, képviseletre jogosult
személy, a támogatást igénylő /
kedvezményezett szervezetében vagy
ugyanazon beszerzés vonatkozásában
másik ajánlattevő szervezetében az alábbi
jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi,
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási,
képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési;
vagy
3.
ha a támogatást igénylő /
kedvezményezett vagy másik ajánlattevő
vonatkozásában partner vagy kapcsolt
vállalkozásnak minősül.

Az összeférhetetlenség vonatkozásában
hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a
házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és
a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a
házastárs egyeneságbeli rokona és
8

5.6
Az
elszámolhatóság
további feltételei

o)
Jelen
Felhívás
keretében
az
alábbi
költségek
tekintetében
összesítőkön történik a
megvalósítás
során
az
elszámolás:
•
kis
támogatástartalmú számlák
összesítője, amelyen az
egyes
elszámolható
bizonylatok
maximális
támogatástartalma 500 000
Ft lehet;
•
személyi
jellegű
költségek összesítője.

testvére, és a testvér házastársa.
p)
Jelen Felhívás keretében az alábbi
költségek tekintetében összesítőkön
történik a megvalósítás során az
elszámolás:
•
kis támogatástartalmú számlák
összesítője,
amelyen
az
egyes
elszámolható bizonylatok maximális
támogatástartalma 500 000 Ft lehet;
•
személyi
jellegű
költségek
összesítője
a
célcsoport
foglalkoztatásának költségei és a projekt
szakmai megvalósításában közreműködő
munkatársak költségei esetében
•
anyagköltség összesítő a szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
esetében
q)
E-beszerzés funkció használatára
vonatkozó tájékoztatás:

5.6
Az
elszámolhatóság
további feltételei

A kedvezményezetteknek lehetőségük van
a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés
funkciójának önkéntes használatára.
Amennyiben
a
„Beszerzéseim”
menüpontba az ajánlattételi határidőt
megelőzően feltöltik beszerzési igényüket,
úgy azok a http://palyazat.gov.hu/ebeszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek
lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt
megelőzően, az ajánlattételhez szükséges
ésszerű időben javasolt feltölteni. A
beszerzési igényben lehetőség van
megjelölni többek között az ajánlattétel
módját, határidejét, a beszerzési igény
tárgyát és a teljesítési feltételeket.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés
funkció használata nem helyettesíti,
csupán elősegítheti a szokásos piaci ár
igazolására vonatkozó kötelezettségek
teljesítését.
z)
Irodai beléptető rendszer, klíma
berendezés, napelem vagy napelemes
áramellátó
rendszer,
bolti

5.8
Nem
elszámolható költségek
köre
9

6.1
A támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája

6.1
A támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája

6.1
A támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája

6.1
A támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája

megfigyelőrendszer,
szünetmentes
tápegység .
Önéletrajzok a vállalati gyakornoki
2.
Önéletrajzok
a 2.
esetében
(aláírt,
vállalati
gyakornoki kapcsolattartó(k)
szkennelt
–pdf/tifformátum)
kapcsolattartó(k) esetében
(aláírt, szkennelt –pdf/tifAz önéletrajzban egyértelműen meg kell
formátum)
jelölni a vállalati gyakornoki kapcsolattartó
munkatapasztalatának,
valamint
a
támogatást
igénylőnél
eltöltött
munkaviszonyának pontos időtartamát
(év, hónap, nap)
Az önéletrajznak tartalmaznia kell a
vállalati
gyakornoki
kapcsolattartó
aláírását
14.
A Felhívás 4.4.2. Kiválasztási
kritériumok 3. tartalmi értékelési
szemponthoz kapcsolódóan a támogatást
kérő által benyújtott nyilatkozata,
amelyben igazolja a támogatást igénylő,
hogy a benyújtást megelőző 3 lezárt, üzleti
év
valamelyikében
rendelkezett/rendelkezik
tanulószerződéssel

14.
A Felhívás 4.4.2.
Kiválasztási kritériumok 3.
tartalmi
értékelési
szemponthoz kapcsolódóan
a támogatást kérő által
benyújtott
nyilatkozata,
amelyben
igazolja
a
támogatást igénylő, hogy a
benyújtást megelőző 3
lezárt,
üzleti
év
A nyilatkozat kötelező tartalma: a
valamelyikében
tanulószerződés időtartama (-tól –ig
rendelkezett/rendelkezik
megjelöléssel) és a vállalkozás neve, címe
tanulószerződéssel
(azonosításra alkalmas módon)
Minden 300 000 Ft egyedi
6.
Minden költségtétel 6.
(beruházás és igénybevett összköltséget meghaladó költségtétel
szolgáltatás) alátámasztására (beruházás és igénybevett szolgáltatás)
3 db, érvényes egymástól alátámasztására 3 db, érvényes egymástól
független árajánlatadók által független árajánlatadók által kiállított
kiállított árajánlat csatolása árajánlat csatolása szükséges
szükséges
A projekt azon beszerzései esetén,
amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 300.000 forintot, a szokásos
piaci árnak való megfelelést alátámasztó
dokumentumokat
(így
különösen
árajánlatokat) a kedvezményezettnek nem
kell benyújtania az irányító hatósághoz,
azonban
a
dokumentumoknak
a
támogatást igénylőnél rendelkezésre kell
állnia, a projekt dosszié részét képezik.
10

