Módosult Az adminisztratív terhek csökkentése című kiemelt felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az adminisztratív terhek csökkentése” című (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 kódszámú) kiemelt felhívás módosult az
alábbiak szerint:
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Korábbi szöveg
Mutató neve

3.5.2 Kötelezően vállalandó
mutatók
A)
Jó Állam Mutatók

A projekt hozzájárulása a Jó
1
Állam Mutatók
alakulásához: a választott
mutatók értékének
alakulására a projektnek
pozitív hatása van
Vállalással érintett minimum
3 db mutató felsorolása
Vállalt érték

4.4 Kiválasztási kritériumok és

Korábban nem szerepelt.

1

A választható mutatókat a Felhívás 2. számú szakmai melléklete tartalmazza

2

A választható mutatókat a Felhívás 2. számú szakmai melléklete tartalmazza

Új szöveg
Célérték
elérésének
dátuma

…….

kimeneti
típusú
mutató
esetén:
projekt
fizikai
befejezése,
de
legkésőbb
2018.12.31/
eredmény
típusú
mutató
esetén:
projekt
fizikai
befejezését
követő 365.
nap

Célérték
elérésének
dátuma

Mutató neve

A projekt hozzájárulása a Jó
Állam Mutatók2 alakulásához: a
választott mutatók értékének
alakulására a projektnek pozitív
hatása van
…….
Vállalással érintett minimum
3 db mutató felsorolása
Vállalt érték

Felhívjuk

figyelmüket,

hogy

a

kimeneti típusú
mutató esetén:
projekt fizikai
befejezése, de
legkésőbb
2018.12.31/
eredmény típusú
mutató esetén:
jellemzően
projekt fizikai
befejezését
követő 365. nap

Megvalósíthatósági

Módosuló pont megnevezése
a kiválasztási eljárásrend
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Új szöveg
tanulmányban a költségvetést projektelem szinten kell
bemutatni, azaz szükséges a projektelemek (Műszaki,
szakmai eredmények) a költségvetésben részletezett
költségekkel történő összerendelése.

(…)
Saját teljesítés, saját vállalkozásban végzett beruházás
esetében a támogatási kérelem keretében benyújtott
költségvetésnek olyan részletezettségűnek kell lenni,
amelyből az önköltség egyértelműen megállapítható, és ami
összhangban van a támogatási kérelem benyújtójának
önköltség számítási szabályzatával.

5.5
Az
elszámolható
költségek köre Saját teljesítés
pontja

Saját teljesítés esetében is teljesülnie kell az indokoltság,
költséghatékonyság és arányosság elvének. A saját
teljesítésben történő hatékonyabb feladat ellátást indokolni
szükséges, valamint az ehhez szükséges kapacitás és háttér
rendelkezésre állását alá kell támasztani.

(…)
Amennyiben támogatást igénylő a projekt szakmai tartalmát
képező fejlesztést részben, vagy egészben – így különösen a
megkezdhetőség feltételéül szabott fejlesztést - saját
teljesítés keretében valósítja meg, szükséges bemutatni és
igazolni ezen fejlesztések / fejlesztési elemek:


szakmai

tartalmát,

kidolgozottságát,

(…)
Saját teljesítés esetében is teljesülnie kell az indokoltság,
költséghatékonyság és arányosság elvének. A saját
teljesítésben történő feladat ellátás szükségességét
indokolni kell.
A saját teljesítés keretében végzett tevékenységek
bekerülési költségeit a piacon elérhető, ugyanilyen
tartalmú szolgáltatások árával szükséges összevetni. Az
elemzésnek alátámasztási módja, a feladatra készített –
közbeszerzési
eljárásokban
alkalmazott,
a zzal
megegyező részletezettségű – műszaki tartalom alapján
bekért, legalább 3 db érvényes indikatív ajánlat.
(…)
Amennyiben támogatást igénylő a projekt szakmai tartalmát
képező fejlesztést részben, vagy egészben – így különösen
a megkezdhetőség feltételéül szabott fejlesztést - saját
teljesítés keretében valósítja meg, a Megvalósíthatósági
tanulmányban projektelemekhez rendelve szükséges
bemutatni ezen fejlesztések / fejlesztési elemek:


szakmai tartalmát, kidolgozottságát,



a

fejlesztésre

tervezett

kapacitások
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előrehaladottságát
tervezett

Új szöveg
megalapozottságát



a
fejlesztésre
megalapozottságát

kapacitások



a
fejlesztés
saját
teljesítésben
megvalósításának indokoltságát



a
fejlesztés
saját
teljesítésben
történő
költséghatékony megvalósítás indokoltságát



az eredménytermékek követelményjegyzékét,
mely alkalmas a piacról történő árigazolás
bekérésére,

amelyet az Irányító Hatóság vizsgál.
Ebben az esetben az alábbi alátámasztó dokumentumok
benyújtása is szükséges megkezdhető projekt esetén a
támogatási kérelem mellékleteként, nem megkezdhető
projekt
esetén
pedig
legkésőbb
a
megvalósítás
megkezdéséhez kapcsolódó szerződésmódosítás keretében:




Be kell nyújtani a saját teljesítéshez kapcsolódó
műszaki leírást, amely tartalmazza azoknak az
előírásoknak
az
összességét,
amelyek
meghatározzák
a
tevékenység
tárgyára
vonatkozóan megkövetelt jellemzőket, műszaki
paramétereket, időigényt és ütemezést, valamint
a
feladat
végrehajtásához
szükséges
kapacitások (humán erőforrás mennyisége és
minősége,
egyéb
eszközök
stb.)
pontos
meghatározását, az erőforrás szükséglet időbeli
ütemezését, továbbá a végrehajtási tervet.
A műszaki leírásnak meg kell felelnie „A
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési

történő

amelyet az Irányító Hatóság vizsgál.
Továbbá az alábbi alátámasztó dokumentumok benyújtása
is szükséges megkezdhető projekt esetében a támogatási
kérelem mellékleteként, nem megkezdhető projekt esetében
pedig
legkésőbb
a
megvalósítás
megkezdéséhez
kapcsolódó szerződésmódosítás keretében:




A www.szechenyi2020.hu honlapon elérhető,
jelen Felhíváshoz tartozó segédletek mappában
„saját teljesítés” táblázat, melynek a közvetlen
személyi
jellegű
ráfordításokat
és azok
kapcsolódó
közvetlen
költségeit
kell
tartalmaznia. (Felhívás 2.2 sz melléklet)
A saját teljesítés bekerülési költségének
igazolására a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően
részletezett műszaki tartalom alapján beszerzett,
legalább 3 db érvényes indikatív ajánlat.
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műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak”.
A saját teljesítés bekerülési költségének igazolására
szükséges három indikatív árajánlat benyújtása. Az
indikatív ajánlatokat az adott tevékenység saját teljesítés
keretében felmerült költségeinek elszámolására irányuló
első kifizetés-igényléshez szükséges benyújtani

Új szöveg
Felhívjuk figyelmüket, hogy az Irányító Hatóság jogosult
további alátámasztó dokumentumok bekérésére.

A műszaki leírásra vonatkozó további iránymutatást a
Felhívás 2. számú melléklet 2.2 pontjában foglalt
iránymutatás tartalmazza.
2) Szakértői szolgáltatás költségei

5.7
Az
elszámolható
költségek mértékére, illetve
arányára vonatkozó elvárások

Felmérések,
kimutatások,
adatbázisok,
kutatások,
tanulmányok
készítésének
költsége: Ezen dokumentumok előállítására
elszámolható költség nem haladhatja meg a
nettó
100.000 Ft/oldal
összeget.
Ezen
korlátozás nem vonatkozik a korábban már
elkészült
tanulmányok,
kutatások
összehasonlítása, véleményezése, kiértékelése
nyomán keletkező dokumentumokra.

2.2. számú melléklet
2.2. számú melléklet

Törölve

Saját teljesítésre és In-house beszerzésekre vonatkozó
műszaki leírás

2.2. számú melléklet

Saját teljesítés alátámasztása táblázat
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Új szöveg
A táblázat megtalálható a www.szechenyi2020.hu
honlapon jelen Felhívás oldalán található Segédletek
mappában:
„saját
teljesítés
alátámasztása”
elnevezésű excel táblázat.

