Módosult
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a
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támogató

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-16
kódszámú) felhívás. Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi
pontokat érintik:
1. Módosult Baranya megye területspecifikus melléklete (TOP-1.1.3-16-BA1). A módosítással kikerült
a mellékletből a Baranya Megyei Önkormányzat számára elkülönített forrás, így a megye számára
rendelkezésre álló keretösszeg 980 millió Ft-ra, míg a támogatott támogatási kérelmek várható
száma 5-re módosult. Ebből adódóan törlésre került a területspecifikus melléklet 5.2. és 5.3.
pontjaiból a Baranya Megyei Önkormányzat számára megállapított elszámolható összköltség és
igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege.
2. Baranya Megyei Önkormányzat számára új területspecifikus melléklet (TOP-1.1.3-16-BA2) került
feltöltésre. A mellékletben a megyei önkormányzat számára rendelkezésre álló keretösszeg,
összes elszámolható költség alapon 200 millió Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható
száma 1.
3. Törlésre került a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások pontjából az alábbi két kitétel:
„A támogatási kérelem benyújtásához szükséges elkészíteni a jelen Felhívás 8. fejezetében
hivatkozott, és mellékletként csatolt módszertani útmutató előírásainak megfelelő üzleti tervet. Az
üzleti terv részeként költség-haszon elemzést is szükséges készíteni, amennyiben a projekt
összköltsége eléri a 300 millió forintot vagy az 1 millió eurót. ”
„Az önállóan támogatható tevékenységekre irányuló támogatási igényt a terület/ingatlan többségi
tulajdonosa vagy a többségi tulajdont birtokló szervezetben többségi tulajdonnal rendelkező
önkormányzat nyújthatja be.”
4. Módosításra került a Felhívás 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások pont 4. és 5. alpontjai az
alábbiak szerint:
4.

A fejlesztés eredményeképpen az önkormányzat az alábbi szolgáltatásokat nyújthatja helyi
termelők,
vállalkozások
számára
(kizárólag
post-harvest
manipuláció
jellegű
tevékenységek – 3.1.1.C) - esetén):
a.
b.
c.
d.
e.

5.

raktározás
hűtve tárolás
hűtött áru raktározása
komissiózás
terület bérbeadása (raktározás, hűtőház esetén is)

A fejlesztéssel érintett helyrajzi számú terület(ek)nek többségi önkormányzati tulajdonban,
vagy a támogatást igénylő többségi tulajdonában kell lennie. A fejlesztés a többségi
önkormányzati tulajdonon vagy a támogatást igénylő tulajdonán kívüli területeket a nyomvonal
jellegű alapinfrastruktúra fejlesztések esetében érintheti.

5. Kiegészült a Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével
kapcsolatos elvárások pontja az alábbi bekezdéssel:

„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.”
6. A Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontja az alábbiak szerint módosult:

„Költség-haszon elemzést szükséges készíteni a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelent költséghaszon elemzés útmutatók és melléklet alapján:
a) az 1303/2013 EK rendelet (CPR.) 61. cikkelye szerint azon 300 millió Ft-ot meghaladó
összes elszámolható összköltségű projektek esetében, amelyek befejezésüket
követően nettó bevételt termelnek. A „nettó bevétel” a művelet keretében kínált árukért
vagy szolgáltatásokért közvetlenül a felhasználók által fizetett pénzeszköz-beáramlást jelenti,
például az infrastruktúra használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakat, a föld vagy
az épületek eladásából vagy bérbeadásából származó bevételeket vagy a szolgáltatásokért
kapott ellentételezést a működési költségek és az adott időszakban a rövid élettartamú
felszerelések cseréjére fordított költségek levonásával. A művelet következtében megvalósuló
működési költség-megtakarításokat úgy kell kezelni, mint a nettó bevételeket, kivéve, ha
ezeket a működtetésre irányuló támogatások ugyanilyen mértékű csökkentése ellentételezi.
Amennyiben megalapozó dokumentum is készül, a megalapozó dokumentum és a költség haszon elemzés közös fejezeteit a megalapozó dokumentumban szükséges szerepeltetni.
b) a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet jelen Felhívás 3.2 pontjában felsorolt jogcíme alapján
megvalósuló beruházásoknál, amennyiben azt a támogatási kategóriákra vonatkozó előírás
szükségessé teszi (pl. a helyi infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén, IV.
fejezet 45. cím).
A 300 millió Ft teljes elszámolható költség alatti projektek esetén a b) pontban foglaltak
kivételével nem kötelező a költség-haszon elemzés elvégzése, elegendő a projekt pénzügyi
fenntarthatóságának bemutatása a megalapozó dokumentumban.”
7. Módosult a Felhívás 3.10. Önerő pontja az alábbiak szerint:
„A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás
alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett állami támogatást, valamint az
Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag
kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó, uniós finanszírozást
nem tartalmazó forrás minősül.
Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt regionális
beruházási támogatással érintett elszámolható összköltségének 25% -át kitevő igazolt saját
forrással kell rendelkeznie.
A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő
rendelkezésre állásáról. Legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor az ÁÚF 8.5.
pontjában meghatározott módon és formában kell igazolni az önerő rendelkezésre állását.”
8. Kiegészült a felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja az alábbi mondattal:
„Baranya megye esetében a támogatást igénylők körére vonatkozó előírások a felhívás adott
területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében találhatók. ”

9. Kiegészült a Felhívás 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend pontja az alábbi mondattal:
„Baranya megye esetében a kiválasztási eljárásrendre vonatkozó előírások a felhívás adott területi
egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében találhatók. ”
10. Kiegészült a Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok pontjában lévő értékelési szempontrendszer
táblázat az alábbi szemponttal:

1.3.

Kiemelt projekt esetében a támogatási kérelem tartalma
megfelel az illetékes területi szereplő által, a vonatkozó Integrált
Területi Programban meghatározott, és a TOP Monitoring
Bizottsága által jóváhagyott területi kiválasztási kritériumoknak
és az illeszkedés minden kiválasztási kritérium vonatkozásában
külön ismertetésre került, az illeszkedés mindezek alapján
igazolt.
Megfelelt / részben
Az illeszkedés a megalapozó dokumentumban szöveges
megfelelt / nem
formában kifejtésre került. Az adott területi szereplő területi
felelt meg
kiválasztási
kritériumok
szempontjai
jelen
felhívás
területspecifikus mellékleteinek a 4.4. pontjában találhatóak.
Megfelelt minősítés csak akkor adható, ha a támogatási kérelem
valamennyi szempontnak megfelel.
Standard eljárásrend esetében nem releváns minősítést
szükséges adni.

11. Kiegészült a Felhívás 5.4. Előleg igénylése az alábbiakkal:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati
társulás, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság
kedvezményezett részére támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a
kedvezményezett által benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet
jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a www.szechenyi2020.hu oldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm . rendelet 117/A. §-a
tartalmazza.”
12. Módosult a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja a 200 millió Ft elszámolható
összköltséget nem meghaladó projektek esetében alkalmazandó egyszerűsített elszámolás
vonatkozásában az alábbiak szerint:


A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében egyösszegű
átalány helyett százalékban meghatározott átalány alkalmazása szükséges a Felhívásban
megjelölt költségtípusok esetében.



A projektmenedzsment, a rezsiköltség valamint a projekt-előkészítés költségtípusok
vonatkozásában az elszámolhatóság feltétele a záró kifizetési igénylés benyújtására
módosult.

13. Módosult a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja a piaci ár igazolása
vonatkozásában a második és a harmadik bekezdés az alábbiak szerint:

„Nem közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése
céljából a támogatást igénylőnek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 6.3. pontja
alapján a piaci árnak való megfelelést igazoló dokumentumokat legkésőbb a költség
felmerülésekor kell benyújtani, amennyiben korábban nem kerültek benyújtásra. Ennek
megfelelően a kedvezményezettnek legalább három részletes árajánlatot szükséges benyújtania
minden releváns költségvetési tétel esetében. Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén
elegendő egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység esetében tervezői költségbecslés
benyújtása minden releváns költségvetési tétel esetében.
A három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései
esetében, melyek tervezett elszámolható költsége nem haladja meg a 300 000 forintot, az
árajánlatoknak rendelkezésre kell állniuk a kedvezményezettnél, azonban az elszámolás
mellékleteként nem szükséges benyújtani, azokat a támogató helyszíni ellenőrzés keretében
ellenőrizheti.”
14. Kiegészült a Felhívás 5.8. Nem elszámolható költségek pontja az alábbi tétellel:
„minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a Felhívás 5.6. pontjának megfelelően
nem alátámasztott,”
15. Módosult a Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája
pontjában a Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll alpontban lévő első tétel az alábbiak
szerint:
„Tervező által
költségvetés”

megjelölt

normagyűjtemény

szerinti

azonosítókkal

ellátott

tételes

tervezői

16. Kiegészült a Felhívás ugyanezen alpontja az árajánlatok vonatkozásában.
17. Kiegészült a Felhívás 8. pontjának a) Területspecifikus mellékletek alpontja az alábbiak szerint:
„1. Baranya megye (kiemelt és standard eljárásrend szerinti területspecifikus melléklet)”
18. Csatolásra került a „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt
megvalósítására” melléklet.
19. Módosultak a felhívás csomag részét képező CBA dokumentumok, amelyek elérhetők a
www.palyazat.gov.hu honlapon a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) címszó
alatt.
20. További formai módosítások történtek a Felhívás 4.4.2., 5.5. és 6.2. pontjaiban.

