Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális
háttere című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széhenyi2020 keretében megjelent
„Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című (EFOP-2.1.2 kódszámú) Felhívás, amelynek
keretében a támogatási kérelmek 2017. május 5-én, 0:00 órától ismét benyújthatóak az alábbiak
szerint:

1. A Felhívás 1.3 A támogatás háttere módosul az alábbiak szerint:
Jelen felhívást az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében
az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkársága (a továbbiakban: Támogató) hirdeti meg a 1037/2016 (II.9.) számú
kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások ponton belül
 A projektmenedzsmenttel kapcsolatos szervezeti feltételek módosulnak az alábbiak
szerint:
Integrált térségi gyermekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása, járási szintű projektek
esetén:
A támogatást igénylőnek (konzorcium esetén a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt
teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert
alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében, akinek
munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú
szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú (egyetemi, főiskolai) végzettséggel és legalább 3
éves
uniós
finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie a
projektmenedzsment területén. Szakirányú végzettségnek a projek t infrastrukturális jellegéhez
illeszkedő műszaki végzettség számít, azonban amennyiben az EFOP -1.4.2-16 felhívás és az
EFOP-2.1.2-16 felhívás keretében megvalósuló projekt projektmenedzsere ugyanaz a személy,
abban az esetben az EFOP-1.4.2-16 felhívásban meghatározott végzettség is elfogadható.
A támogatást igénylőnek (konzorcium esetén a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt
teljes időtartama alatt pénzügyi vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati
jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. A
pénzügyi vezetőnek gazdaságtudományi felsőfokú (amely lehet OKJ felsőfokú is) végzettséggel
és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.
A támogatást igénylőnek arra kell törekednie, hogy a projekt menedzsmentjét főként a célterületen
élő szakemberek alkalmazásával alakítsa ki.
Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges
létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítása esetén:

infrastruktúra

és

„Jó

kis

hely”

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt biztosítja
projektmenedzser és pénzügyi vezető rendelkezésre állását, akiknek munkaideje a projektben
bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. Foglalkoztatásuk munkaviszony, közalkalmazotti vagy
közszolgálati jogviszony keretében történhet. Amennyiben a feladatokat ugyanaz a személy látja
el, abban az esetben legalább a pénzügyi vezetőnél elvárt végzettség és tapasztalat igazolása
szükséges.
A projektmenedzsernek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú (egyetemi, főiskolai)
végzettséggel kell rendelkeznie. Szakirányú végzettségnek a projekt infrastrukturális jellegéhez
illeszkedő műszaki végzettség számít, azonban amennyiben az EFOP-1.4.3-16 felhívás és az EFOP2.1.2-16 felhívás keretében megvalósuló projekt projektmenedzsere ugyan az a személy, abban az
esetben az EFOP-1.4.3-16 felhívásban meghatározott végzettség is elfogadható.
A pénzügyi vezetőnek gazdaságtudományi felsőfokú (amely lehet OKJ felsőfokú is) végzettséggel
és legalább 3 éves uniós finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.
3. A Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével
kapcsolatos elvárások rész kiegészítésre került a következővel:
A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon
követése érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható.
A kiemelt célok és a környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak
egyenlőségét biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános
Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12.
fejezetében.

4. A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások rész módosításra,
került az alábbiak szerint:
A projekt megvalósítása során az alábbi mérföldköveket szükséges (kötelező) tervezni, az egyes
mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
1.

2.
3.

4.

mérföldkő: Közbeszerzés-köteles tevékenység esetén az eljárás megindítása, egyéb esetben
a beszerzések megindítása a támogatási szerződés hatályba lépését kötést követő 3 hónapon
belül.
mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 9. hónap utolsó munkanapjáig projekt szinten
az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylés benyújtása.
mérföldkő: A projekt megkezdését követő 18. hónap utolsó munkanapjáig használatba veszik
a fejlesztéssel érintett foglalkozásoknak helyet adó épületet , közösségi teret, helyiségeket /
kialakításra kerülnek a szolgáltatásokhoz szükséges infrastrukturális feltételek; és az összes
elszámolható költség legalább 50%-ról kifizetési igényt nyújtott be.
mérföldkő: a projekt fizikai befejezésének napjáig, de legkésőbb 2022. szeptember 30-ig az a
maximális létszám főben kifejezve, ahány igénybe vevőt az infrastruktúra egyidejűleg
szolgáltatásban részesíteni képes:
a. Integrált térségi gyerekprogramokhoz szükséges infrastruktúra kialakítása esetén: eléri
a 80 főt,
b. Új Biztos Kezdet Gyerekházak indításához szükséges infrastruktúra kialakítása esetén:
a támogatott gyermekgondozási intézmények kapacitása eléri a 7 főt,

c.

„Jó kis hely” létrehozásához szükséges infrastruktúra kialakítása esetén: a támogatott
gyermekgondozási intézmények kapacitása eléri a 10 főt.

5. A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások rész kiegészítésre
került a következővel:
A Kedvezményezett köteles kifizetési igénylést benyújtani:





a támogatási szerződésben rögzített mérföldkő elérését követően,
amennyiben a mérföldkövek között benyújtott időközi kifizetési igénylés esetén az
igényelt támogatási összeg eléri a támogatási szerződésben vagy annak mellékletét
képező Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott
elszámolási minimumot, valamint
bármely finanszírozási mód esetén (utófinanszírozás, szállítói finanszírozás), ha a
ténylegesen felmerült, teljesített, valós munkára alapozott költségek összértéke eléri a
támogatási szerződésben vagy az ÁSZF-ben meghatározott elszámolási minimumot és
teljesülésük elszámoló bizonylattal, jogalapjuk szerződéssel, visszaigazolt írásbeli
megrendelővel, hatósági határozattal, vagy ezekkel azonos bizonyító erejű
dokumentummal igazolható (valós költség alapú elszámolás), az elszámolási minimum
elérését követő 15 napon belül.

Közbeszerzés köteles beszerzés esetén a Kedvezményezett köteles a beszerzési eljárás
eredményeként kötött szerződésben, építési, felújítási esetében 10%-oknként, biztosítani a
szállító részére a részteljesítés és részszámlák benyújtásának lehetőségét, úgy hogy az
egyes teljesítések és a részszámlák kibocsátásának ütemezése összhangban legyen a
tényleges teljesítéssel és a szállítói szerződés fizetési ütemezésével.

6.

A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások részből a következő
kitétel törlésre került:
Felhívjuk a figyelmet, hogy




7.

a kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek elérését
követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és
elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának
bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.
időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.

A Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése rész módosításra, került az alábbiak szerint:
Támogatás a felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető . A
projekt megvalósítását a felhívás megjelenésének napjától 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.

8.

A Felhívás 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam módosításra
került az alábbiak szerint:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt támogatási
szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba lépését
követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

9.

A Felhívás 3.7.1. Indikátorok kiegészítésre került az alábbi mondattal:
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó
szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

10. A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre kiegészítésre került az alábbi mondattal:
Az egyházi jogi személyek esetében az elvárt (fő)tevékenységi kör egyházi szervezetek
esetében nem releváns.

11. A Felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontból az
alábbi szakasz törlésre került:


2017. május 28-től 2017. április 28-ig

12. A Felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pont
kiegészítésre került az alábbi mondattal:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a
Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő,
cégszerűen aláírt nyilatkozatot is!

13. A Felhívás 4.4.1 Kiválasztási eljárásrend kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel:
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó
kérdés alkalmazására.

14. A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok a következők szerint módosult:
I. Jogosultsági szempontok
1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok

A jogosultsági szempont alapjául szolgáló
dokumentum

a) a
támogatást
igénylő
által benyújtott
nyilatkozat elektronikus és – elektronikus
aláírás használatának kivételével – papír
alapú példánya hiánytalan, hibátlan és
határidőben benyújtásra került,

A kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő,
cégszerűen aláírt nyilatkozat

b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek
minősül az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. §
4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja
szerint,

Támogatási
kérelemÁtláthatósági
nyilatkozat menüpont, Nyilatkozat vezetői
tisztségviselők adataihoz

c) a támogatási kérelmet benyújtó szervezet
megfelel
a
Felhívásban
meghatározott
lehetséges
támogatást
igénylői
körben
megfogalmazott
feltételeknek
GFO kód
szerint,

Alapító okirat, közhiteles nyilvántartások –
KSH, biróság.hu – alapján. Támogatási
kérelem

d) A kérelmet benyújtó szervezet a benyújtott
nyilatkozata alapján nyertes támogatási
kérelemmel rendelkezik
i. az EFOP-1.4.2-16 kiírásban, amennyiben
integrált
térségi
gyerekprogramokhoz
szükséges infrastruktúra kialakítása, járási
szintű projekt megvalósítása érdekében
nyújt be támogatási kérelmet,
ii. az EFOP-1.4.3-16 kiírásban, amennyiben a
település lélekszáma 1000-4000 fő közötti
és
új
Biztos
Kezdet
Gyerekházak
indításához
szükséges
infrastruktúra
megvalósításához szükséges infrastruktúra
kialakítása érdekében nyújt be támogatási
kérelmet,
iii. az EFOP-1.4.3-16 kiírásban, amennyiben a
település lélekszáma 1000 fő alatti és „Jó ki
hely”,
helyi
szükségletekre
épülő
kistelepülés
komplex
gyerekprogramok
megvalósításához szükséges infrastruktúra
kialakítása érdekében nyújt be támogatási
kérelmet,
e) az igényelt támogatás összege nem haladja
meg a maximálisan igényelhető támogatási
összeget,

EUPR 1.4.2 és 1.4.3 támogatott lista export

f) A kérelemben szereplő településen, Új Biztos
Kezdet Gyerekházak indításához szükséges
infrastruktúra kialakítása, 1000-4000 fős
lélekszámú település esetében még nincs
Biztos Kezdet Gyerekház.

A Felhívás mellékleteként megjelent táblázat
alapján

Támogatási kérelem adatlapja

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem
felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
2.

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok

A jogosultsági szempont alapjául szolgáló
dokumentum

a
projekt
megvalósításának
időtartama
a
Felhívásban megadott időintervallum maximumán
belül van,

Támogatási kérelem adatlapja

a
kötelezően
csatolandó
dokumentumok
elektronikus formában benyújtásra kerültek (ide
nem értve: Alapító okirat)

Támogatási
kérelem
csatolása menüpont

-

Dokumentum(ok)

15. A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok II. Tartalmi értékelési szempontjai között az
értékelési előfeltételek táblázata az értékelés alapjául szolgáló dokumentumok
megjelölésével kiegészítésre került:

Értékelési előfeltétel

Megfelelt

1.

A kérelmet benyújtó szervezet 1000 fő lélekszám
alatti településen a „Jó kis hely”, helyi
szükségletekre épülő kistelepülés komplex
gyerekprogramok megvalósításához szükséges
infrastruktúra kialakítása esetén nem rendelkezik a
VP-6.7.4.11-16 kiírás 3. célterületére vonatkozóan
az EFOP-1.4.3-16 felhívás melléklete szerint
meghatározott települések valamelyikén nyertes
projekttel.

igen / nem / nem
releváns

2.

Az ingatlan, amelyre a fejlesztés irányul per- és
igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az
igény jogosultja.(30 napnál nem régebbi tulajdoni
lap alapján)

igen / nem / nem
releváns

Értékelés
alapjául
szolgáló
dokumentum
Nyilatkozat,
Szakmai terv

Ingatlan(ok)
tulajdoni lapja

16. A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok II. Tartalmi értékelési szempontjai pont a
következők szerint módosult

Sorszám

1.

1.1

Értékelési szempont
A támogatást igénylő szervezetre
(vagy konzorciumra) vonatkozó
kiválasztási szempontok
A támogatást igénylő szervezet az
alapító dokumentuma vagy
szervezeti és működési szabályzata
alapján a projekt céljait szolgáló
tevékenységek ellátására alkalmas
és felhatalmazott
Igen: 3 pont
Nem: 0 pont
A támogatást igénylő szervezet
rendelkezik a Felhívás céljainak
eléréséhez szükséges szakmai
tapasztalatokkal
Igen: 3 pont

1.2

Adható
pontszám

Minimum
pontszám

21

13

0 vagy 3 pont

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum

Jogi személy alapító
dokumentuma,
0 pont esetén
szervezeti és
a támogatási
működési
kérelem
szabályzata
elutasításra
kerül
Szakmai terv

0 vagy 3 pont

0 pont

Nem: 0 pont

1.3

A támogatást igénylő szervezet
rendelkezik a Felhívás céljainak
eléréséhez szükséges humán
erőforrásokkal és infrastrukturális
feltételekkel, illetve az ezek
biztosításához szükséges cselekvési
tervvel
A támogatást igénylő részletesen
bemutatta a rendelkezésre álló
humánerőforrás és infrastrukturális
feltételek meglétét vagy részletes és
megalapozott cselekvési tervvel
rendelkezik: 6 pont
A
humán
erőforrás
az
infrastrukturális feltételek megléte
rendben, de nem készült részletes
leírás vagy a cselekvési terv nem
részletezett: 1-5 pont

Szakmai terv
Projektmenedzser
önéletrajza,
Pénzügyi vezető
önéletrajza,
Szakmai vezető
önéletrajza,

0-6 pont
0 pont

A támogatást igénylő szervezet nem
rendelkezik a Felhívás céljainak
eléréséhez szükséges humán
erőforrásokkal és infrastrukturális
feltételekkel, illetve az ezek
biztosításához szükséges cselekvési
tervvel: 0 pont
1.4

A

projekt

megvalósításához

0-4 pont

0 pont esetén

Szakmai terv

Sorszám

Értékelési szempont

Adható
pontszám

szükséges szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak (humán
feltételek és a szervezeti stabilitást
biztosító feltételek).
Igen és mindkét feltétel részletesen
bemutatásra került: 4 pont
Részben került bemutatásra: 2 pont

Minimum
pontszám
a támogatási
kérelem
elutasításra
kerül

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum
Projektmenedzser
önéletrajza,
Pénzügyi vezető
önéletrajza,
Szakmai vezető
önéletrajza,

Rendelkezésre állás bemutatásra
került, de nincs alátámasztva: 1
pont
Nem került bemutatásra: 0 pont

1.5

A projektmenedzsment és szakmai
vezető tapasztalata és alkalmassága
megalapozottan bemutatásra kerül
Összesen 5 pont adható az alábbiak
szerint:
a) Igen és mindkét feltétel
(tapasztalat és alkalmasság)
részletesen bemutatásra került:
3 pont
Részben került bemutatásra: 2 pont
Rendelkezésre állás bemutatásra
került, de nincs alátámasztva: 1
pont
Nem került bemutatásra: 0 pont
b) A projekt menedzsmentjét és
szakmai megvalósítóit legalább 70
%-ban a célterületen élő
szakemberek alkalmazásával alakítja
ki: 2 pont
Amennyiben
az
értékelés
megállapítja, hogy a beadott
támogatási kérelem és mellékletei
alapján a projektmenedzsment és
szakmai vezető nem rendelkezik
megfelelő
tapasztalattal
és
alkalmassággal, akkor a támogatást
igénylőnek a támogatási szerződés
megkötéséig biztosítania kell a
megfelelő
tapasztalattal
és
alkalmassággal
rendelkező
projektmenedzsmentet és szakmai
vezetőt, és ezt be kell mutatni a

Projektmenedzser
önéletrajza,
Pénzügyi vezető
önéletrajza,
Szakmai vezető
önéletrajza,

0-5 pont

0 pont

Sorszám

Értékelési szempont
támogatási
mellékleteként.

2.

2.1.

Adható
pontszám

Minimum
pontszám

30
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Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum

szerződés

A Felhívás céljaihoz való illeszkedés
vizsgálatának szempontjai
Egyértelműen meghatározza a
projekt keretében elérendő célokat
Meghatározza és megfelelően
részletezi: 5 pont
Meghatározza, de nem megfelelően
részletezi: 1-4 pont

Szakmai terv

0-5 pont

0 pont

Nem határozza meg, vagy nem a
projekt keretében elérendő célok
kerültek meghatározásra 0 pont

2.2.

A projekt céljai illeszkednek a
szakmapolitikai környezethez és a
Felhívásban meghatározott konkrét
célokhoz.
Összesen 6 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) a célok szakmapolitikai
környezethez való illeszkedése teljes
körűen bemutatásra került: 0-2 pont
b) a célok a releváns ESZA-felhívás
céljaihoz való illeszkedése teljes
körűen bemutatásra került: 0-2 pont

Szakmai terv

0-6 pont

0 pont

c) a célok a vonatkozó stratégiák
céljaihoz való illeszkedése teljes
körűen bemutatásra került: 0-2 pont
A
célok
szakmapolitikai
környezethez és/vagy Felhívásban
meghatározott konkrét célokhoz
és/vagy a vonatkozó stratégiák
céljaihoz és/vagy releváns ESZAfelhívás céljaihoz való illeszkedése
nem került bemutatásra 0 pont

2.3.

A célcsoport megfelelően került
meghatározásra és részletesen
bemutatásra kerül a célcsoport
elérésének,
bevonásának
módszertana
Összesen 5 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:

Szakmai terv
0-5 pont

0 pont

Sorszám

Értékelési szempont
a) A célcsoport meghatározása
egyértelmű: 1 pont
b) A célcsoport meghatározása
megfelelően alátámasztott 1 pont
c) A célcsoport elérésének,
bevonásának módszertana
részletesen kidolgozott 0-2 pont
d) A projekt célcsoportokat érintő
eredményei a megvalósítani
tervezett fejlesztések nélkül nem
jönnének létre 1 pont
A célcsoport nem megfelelően
került meghatározásra és/vagy nem
került bemutatásra 0 pont

Adható
pontszám

Minimum
pontszám

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum

Sorszám

2.4

Értékelési szempont
A célok illeszkednek az igényekhez
és szükségletekhez, valamint a helyi
lehetőségekhez (pl. helyben lévő
épület bevonása)
Összesen 9 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) A szükségletek, igények
bemutatásra kerültek: 0-2 pont
b) A célok szükségletekhez, helyi
lehetőségekhez való illeszkedése
bemutatásra került: 0-2 pont
c) A célok igényekhez és
szükségletekhez és helyi
lehetőségekhez való illeszkedése
alátámasztott és megfelelően
indokolt: 0-2 pont
d) A létrejövő
infrastruktúra/szolgáltatás válaszol a
célcsoport szükségleteire: 0-2 pont
e) A fejlesztés elsősorban már
meglevő és működő – kulturális,
valamint közösségi feladatokat és
funkciókat betöltő – épületekre
alapozott: 1 pont
Az illeszkedés nem került
bemutatásra 0 pont

Adható
pontszám

Minimum
pontszám

0-9 pont

0 pont esetén
a támogatási
kérelem
elutasításra
kerül

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum
Szakmai terv

A támogatást igénylő által tervezett
tevékenységek abban az esetben
támogathatóak,
ha
azok
összhangban állnak a Felhívással és
a térségi szükségletekkel, és ez
részletesen bemutatásra került a
Szakmai
terv
vonatkozó
fejezetében.

2.5

A projekt hosszú távú hasznosulása
bemutatásra
került
és
alátámasztott
Összesen 2 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) a hosszú távú hasznosulás
bemutatásra került 1 pont
b) a hosszú távú hasznosulás
megfelelően alátámasztott 1 pont

Szakmai terv

0-2 pont

0 pont esetén
a támogatási
kérelem
elutasításra
kerül

Sorszám

Értékelési szempont

Adható
pontszám

Minimum
pontszám

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum

A hosszú távú hasznosulás nem
került bemutatásra és kifejtésre: 0
pont

2.6

A fejlesztések közti szinergikus
kapcsolódások (a projektterv
összhangban van a szolgáltatás
fejlesztését célzó EFOP-1.4.2-16,
illetve
EFOP-1.4.3-16 kiírásra
benyújtott tervvel) és lehatárolások
bemutatásra kerültek
A projekten belüli fejlesztések és a
járás területén lévő EFOP-1.4.2-16
felhívásra benyújtott szolgáltatások
közti szinergikus kapcsolódások
bemutatásra kerültek,
0 vagy 3 pont
vagy
a projekten belüli fejlesztések és a
pályázó EFOP-1.4.3-16 felhívásra
benyújtott szakmai tervében
szereplő szinergikus kapcsolat
bemutatásra került
3 pont

Szakmai terv

0 pont

A projekten belüli fejlesztések és
megfelelő ESZA program közti
szinergikus kapcsolódások és
lehatárolások
nem
kerültek
bemutatásra 0 pont
3.

A támogatási kérelem szakmai
tartalmának
megfelelőségének
vizsgálata

3.1

A támogatási kérelemben kizárólag
támogatható
tevékenységek
szerepelnek, és a projektjavaslat az
összes kötelezően megvalósítandó
tevékenységet tartalmazza
Összesen 2 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) A támogatási kérelemben
kizárólag támogatható
tevékenységek szerepelnek: 1 pont
b) Az összes kötelezően
megvalósítandó tevékenység
betervezésre került a projektbe 1
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Szakmai terv

0-2 pont

0 pont esetén
a támogatási
kérelem
elutasításra
kerül

Sorszám

Értékelési szempont
pont
Nem támogatható tevékenységek is
szerepelnek
a
támogatási
kérelemben és a kötelezően
megvalósítandó
tevékenységek
nem teljes körűek: 0 pont

Adható
pontszám

Minimum
pontszám

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum

Sorszám

3.2

Értékelési szempont
A tevékenységeknek a kérelemhez
való illeszkedése
A tervezett szolgáltatások teljes
mértékben megfelelnek a Felhívás
előírásainak 2 pont
A tervezett szolgáltatások részben
felelnek meg a Felhívás előírásainak
1 pont

Adható
pontszám

0-2 pont

Minimum
pontszám

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum
Szakmai terv

0 pont

A tervezett szolgáltatások nem
felelnek meg a Felhívás előírásainak
0 pont

3.3

Az
eredmények
eléréséhez
szükséges
tevékenységek
részletesen bemutatásra kerültek,
és a tervezett tevékenységek
szükségesek a célok eléréséhez
Összesen 6 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) A tevékenységek felsorolása
megtörtént és azok részletesen
bemutatásra kerültek 0-2 pont
b) a tervezett tevékenységek
szükségesek a célok eléréséhez és ez
egyértelműen bemutatásra került 02 pont
c) a tevékenységek illeszkednek az
adott terület szolgáltatásnyújtási
rendszeréhez és az illeszkedés
bemutatásra került 0-2 pont

Szakmai terv

0-6 pont

0 pont

A tervezett tevékenységek nem
részletezettek és nem segítik a
célok elérését és nem illeszkednek
az adott terület szolgáltatásnyújtási
rendszeréhez: 0 pont

3.4

A
tervezett
tevékenységek
hozzájárulnak a számszerűsíthető
eredmények eléréséhez
Igen, és ez a Szakmai tervben
megfelelően bemutatásra került:
3 pont

0 vagy 3 pont

0 pont

0 vagy 3 pont

0 pont

Szakmai terv
Támogatási
kérelem-Műszakiszakmai
eredmények
menüpont

Nem: 0 pont
3.5

A vállalt indikátorok célértékei
reálisan teljesíthetőek

Támogatási
kérelem -

Sorszám

Értékelési szempont
Igen, és ez a Szakmai tervben
megfelelően bemutatásra került: 3
pont
Nem: 0 pont

Adható
pontszám

Minimum
pontszám

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum
Monitoring
mutatók
menüpontja

Sorszám

Értékelési szempont

3.6

A
cselekvési
ütemterv
megalapozott,
az
egyes
tevékenységek
ütemezése
megfelelő, illetve az egymásra
épülése biztosított
Összesen 4 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) Az egyes tevékenységek
ütemezése reális, megfelelő: 1 pont
b) A tevékenységek egymásra
épülése biztosított: 2 pont
c) Az együttműködő partnerrel való
együttműködés részletei
bemutatásra kerültek a Szakmai terv
vonatkozó fejezetében: 1 pont
A cselekvési ütemterv hiányos, nem
megalapozott, a tevékenységek
ütemezése nem reális, megvalósítás
kockázatos 0 pont

3.7

A célok, a célokat szolgáló
tevékenységek és az azokhoz
kapcsolódó mutatók koherenciája,
kidolgozottsága
megfelelően
bemutatásra került.
Összesen 4 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) A célokat szolgáló tevékenységek
és az azokhoz kapcsolódó mutatók
koherensek 0-2 pont
b) A célokat szolgáló tevékenységek
és az azokhoz kapcsolódó mutatók
kidolgozottsága megfelelően
bemutatásra került: 0-2 pont
Nincs meg a koherencia és nem
kidolgozott 0 pont

3.8

Kockázatelemzés releváns és teljes
körű
Összesen 2 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) A feltárt kockázatok relevánsak,
reálisak és teljes körűek: 1 pont
b) A kockázatok kezelésére
kidolgozott cselekvési terv reális: 1

Adható
pontszám

0-4 pont

Minimum
pontszám

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum
Szakmai terv

0 pont

Szakmai terv

0-4 pont

0 pont

Szakmai terv

0-2 pont

0 pont

Sorszám

Értékelési szempont
pont
A kockázatelemzés nem megfelelő,
nem reális és nem készült
kockázatkezelési terv: 0 pont

Adható
pontszám

Minimum
pontszám

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum

Sorszám
4.

4.1

Értékelési szempont
Pénzügyi szempontok vizsgálata
A költségvetési tervben szereplő
költségek részletesen bemutatásra
kerültek,
azok
szakmailag
alátámasztottak és szükségesek a
célok eléréséhez
Összesen 6 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) A költségvetésben csak
elszámolható tételek szerepelnek: 1
pont
b) A költségek részletesen
bemutatásra kerültek és a szakmai
alátámasztás megfelelő: 0-2 pont
c) A költségvetés megalapozott, az
egyes tételek kapcsolódnak a
tervezett tevékenységekhez: 0-2
pont
d) A belső korlátok a Felhívással
összhangban állnak: 1 pont

Adható
pontszám

Minimum
pontszám

15 pont

5 pont

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum
Támogatási
kérelem - Költségek
menüpont

0-6 pont

0 pont

A költségvetés nem részletezett,
szakmailag nem alátámasztott és
nem elszámolható költségeket is
tartalmaz, belső korlátok sérülnek:
0 pont

4.2

4.3

A költségvetési tételek pénzügyi
szempontból megalapozottak (árérték arány, piaci árnak való
megfelelőség)
Összesen 5 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) A költségvetési tételek
költséghatékonyak 1 pont
b) A költségvetési tételek ár-érték
aránya reális, nem túlzó, és ez a
szöveges indoklásból kiderül 0-2
pont
c) A költségvetési tételek
megfelelnek a piaci árnak 0-2 pont
A költségvetés nem megalapozott 0
pont
A szakmai tevékenységek és
beszerzések ütemezése alátámasztja

Támogatási
kérelem - Költségek
menüpont

0-5 pont

0-4 pont

0 pont esetén
a támogatási
kérelem
elutasításra
kerül

0 pont

Likviditási terv
Szakmai terv

Sorszám

Értékelési szempont
a likviditási tervet




megfelelően bemutatásra
került: 4 pont
részben került bemutatásra: 1-3
pont
nem került bemutatásra vagy
nincs koherencia,
kidolgozottság: 0 pont

Adható
pontszám

Minimum
pontszám

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum

Sorszám
5.

5.1

Értékelési szempont
Fenntarthatósági szempontok
A Felhívásban előírt fenntartási
kötelezettségek
teljesítése
bemutatásra került
Összesen 2 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) A fenntartási időszak
kötelezettségei beazonosításra
kerültek 1 pont
b) A kötelezettségek teljesítése
bemutatásra került 1 pont

Adható
pontszám

Minimum
pontszám

9 pont

4 pont

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum
Szakmai terv

0-2 pont

0 pont

Nem került bemutatásra 0 pont

5.2

A
fejlesztés
eredményeinek
hasznosulása
a
fenntartási
időszakban bemutatásra került
Összesen 5 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) A fejlesztés eredményei
bemutatásra kerültek 0-3 pont
b) Az eredmények fenntartási
időszakban való hasznosulása
bemutatásra került 0-2 pont

Szakmai terv

0-5 pont

0 pont

Fenntarthatóság és hasznosulás
nem
került
megfelelően
bemutatásra 0 pont

5.3

Pénzügyi
fenntarthatóság
bemutatásra került
Összesen 2 pont adható, amely az
alábbiakból adódhat össze:
a) A fenntartási időszak
finanszírozási terve megalapozott,
reális 1 pont
b) A fenntartási időszak
finanszírozási tervének pénzügyi és
szakmai összhangja bemutatásra
került 1 pont
Pénzügyi fenntarthatóság nem
került megfelelően bemutatásra: 0
pont

6.

Horizontális szempontok

6.1

Az esélyegyenlőségi szempontok
bemutatásra kerültek

Szakmai terv

0-2 pont

0 pont

3 pont

3 pont

0 vagy 2 pont

0 pont

Szakmai terv

Sorszám

Értékelési szempont

Adható
pontszám

Minimum
pontszám

Értékelés alapjául
szolgáló
dokumentum

Igen: 2 pont
Nem: 0 pont
6.2

A környezeti fenntarthatósági
szempontok bemutatásra kerültek
Igen: 1 pont

Szakmai terv
0 vagy 1 pont

0 pont

2 pont

0 pont

Nem: 0 pont
7.

7.1

Előnyt jelentő szempontok
Amennyiben
a
támogatást
igénylőnek volt közbeszerzési
eljárása,
a
tanúsítvány,
az
ellenőrzési jelentés szerint a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelt.
Igen: 2 pont
Nem: 0 pont
Nem releváns: 2 pont
ÖSSZESEN ADHATÓ

0 vagy 2 pont

0 pont

Projekt adatlap
Közbeszerzéshez
kapcsolódó
minőségellenőrzési
tanúsítvány,
szabályossági
tanúsítvány,
utó/utólagos
ellenőrzési jelentés
(amennyiben az
előkészítés során
már zajlott eljárás)
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Nem támogathatóak továbbá azok a kérelmek, amelyek az 1.1., 1.4, 2.4, 2.5, 3.1, 4.2. szempontok
bármelyikénél 0 pontot érnek el.

17. A Felhívás 5.4 Előleg igénylése kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel:
A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 116. § (3)
bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító
hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
megemelheti, ha a kedvezményezett a támogatási előlegnyújtás ütemezését alátámasztó
likviditási tervet készít, és a magasabb támogatási előleg mértékének sz ükségességét
megalapozottan indokolja.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági
társaság kedvezményezett részére támogatási e lőleg akkor folyósítható, ha az irányító
hatóság a kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű
likviditási tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a
tartalmazza.

18. A Felhívás 5.4 Előleg igénylése módosításra került az alábbiak szerint:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést
szükséges benyújtani.

19. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre részből a következő elvárások törlésre
kerültek:
-

Az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége nem
haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5% -át.

-

A közbeszerzés költsége az összes elszámolható költség maximum 1% -a lehet.

-

A terület-előkészítés összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összes
elszámolható költségének 2%-át.

-

Az ingatlanvásárlás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projek t összes
elszámolható költségének 2%-át.

-

A műszaki ellenőri szolgáltatás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt
összes elszámolható költségének 1%-át.

-

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának értéke az összes elszámolható költség
maximum 0,5%-a lehet.

-

A projektmenedzsment költség az összes elszámolható költség maximum 2,5% -a lehet.

-

Az általános (rezsi) költség értéke az összes elszámolható költség maximum 1 % -a lehet.

20. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre következők szerint módosult:
1. Projektelőkészítés költségei:
A projekt előkészítő szakaszában felmerült költségek a felhívás Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9) Korm.
határozatban történő megjelenésének napjától (2016. február 9.) számolhatóak el.

7. Általános (rezsi) költség


Általános vállalatirányítási költség
o általános vállalatirányítási költség
o Általános Vállalat-irányítási költség – munkabér
o Általános Vállalat-irányítási költség – foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
o Általános Vállalat-irányítási költség – egyéb szellemi jellegű kifizetések

9. Tartalék
A tartalék értéke az összes elszámolható költség maximum 3%-a lehet.

Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az
alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:






Projektelőkészítés költségei:
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei:
Projektmenedzsment költségek
Általános (rezsi) költség kizárólag a Vállalat-irányítási költségek tekintetében

21. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei módosult illetve kiegészítésre került
az alábbiak szerint:
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának




kezdete: a felhívás Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő
megjelenésének napja (2016. február 9.).
vége: a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének napja.

A projektelőkészítési költségek elszámolhatóságának kezdete: a felhívás Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapítá sáról szóló 1037/2016
(II.9) Korm. határozatban történő megjelenésének napja (2016. február 9.).
A projektmegvalósítási költségek elszámolhatóságának
megkezdésének napjától lehetséges.

kezdete:

legkorábban

a

projekt

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem
közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi
szabályok állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő,
a) 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;
b) amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a
szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosul t személy, a támogatást
igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában
másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi,
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói va gy kinevezési; vagy
c) 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 testvére, és a testv ér
házastársa.

22. A Felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások módosult az alábbiak szerint:

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus

Maximális
mértéke az
összes
elszámolható
költségre vetítve
(%)

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások
lefolytatásának költsége)


Közbeszerzési eljárások lefolytatása



Ingatlan vásárlás



Terület előkészítés
földmunkák stb.)

(régészeti

feltárás,



Műszaki ellenőri szolgáltatás



Projektmenedzsment



Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás



Általános költségek (rezsi)
Tartalék

lőszermentesítés,

15 %

3%

Tételesen tehát átcsoportosítható a következő költségtípusok egy része vagy egésze:
-

az előkészítés közbeszerzési költségeken kívüli összes elszámolható költsége (5%)
közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek (1 %)
ingatlan vásárlás költsége (2%)
a terület előkészítés költsége (2%)
műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (1%)
projektmenedzsment tevékenység költsége (2,5%)
tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költsége (0,5%)
általános rezsi költségek (1%)

Az ingatlanvásárlás költségtípusra a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet
átcsoportosítani.

„Az ingatlanvásárlás költsége a beépített és be nem épített földterület vásárlása esetén az
összes elszámolható költség maximum 10%-a lehet az 1303/2013/EU rendelet 69. cikk (3)
bekezdésének megfelelően.”
(Az elszámolás igényelt mértékének alátámasztásához a releváns ingatlan -nyilvántartási
dokumentum (tulajdoni lap) másolatának és független értékbecslő szakvéleményének
csatolása szükséges.)
Jelen Felhívás keretében a fenti táblázat alapján elszámolhatóként megjelölt költségekre
vonatkozó meghatározott százalékos korlátok a projekt előkészítése és megvalósítása során, a
tételek közötti átcsoportosítással módosíthatók azzal, hogy összességében így sem haladhatják
meg az elszámolhatóként megjelölt költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes
összegét, azaz a 15%-ot (A tartalék átcsoportosítása nem lehetséges).

23. A Felhívás 6.1. A Támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája
kiegészítésre került az alábbiakkal:
1. Aláírási címpéldány (a támogatást igénylő részéről cégszerűen aláírásra jogosult
személy(ek) részéről, amennyiben releváns a 272/2014. (XI. 5.) számú Korm. rendelet 77. §
(1) bekezdése alapján; egyházi jogi személyek esetében nem releváns)
2. Támogatást igénylő alapító okirata (Egyházi jogi személy esetén: Az egyházi
nyilvántartásban /http://egyhaz.emmi.gov.hu// szereplő szervezet esetén a nyilvántartásba
vételről szóló igazolás – kivonat - csatolandó. Abban az esetben, ha a nyilvántartásban nem
szerepel, a közvetlen felettes egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott
egyházfőhatósági igazolást kell a kérelem mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike,
mint egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az egyházakról szóló 2011.évi CCVI.
törvény együttesen alátámasztják egyházi személyek esetében a felhívásban foglalt
tevékenységek ellátására való alkalmasságot.)
13. Likviditási terv

24. A Felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei kiegészítésre került az alábbival:


Likviditási terv sablon

