Módosult a Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Program - technikai segítségnyújtás című
felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Rászoruló Személyeket Támogató
Operatív Program - technikai segítségnyújtás” című (RSZTOP-5.1.1.-16 kódszámú)
felhívás az alábbiak szerint:

Módosított fejezet
száma

1. oldal

1. oldal

1.1 fejezet

Eredeti szöveg

Módosított szöveg

Magyarország Kormányának felhívása
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(továbbiakban:
EMMI),
a
Hajléktalanokért
Közalapítvány
(továbbiakban: HKA) és a Nemzeti
Rehabilitációs
és
Szociális
Hivatal
részére
(továbbiakban:
NRSZH)
a
Szegény
gyermekes
családok
és
rendkívül
alacsony
jövedelmű
személyek
számára
természetbeni
juttatás
biztosítása
(továbbiakban:
RSZTOP 1) és a Közterületen élők
számára
természetbeni
juttatás
biztosítása (továbbiakban: RSZTOP 2)
felhívásokhoz kapcsolódó…

Magyarország Kormányának felhívása az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
(továbbiakban: EMMI), a Hajléktalanokért
Közalapítvány (továbbiakban: HKA) és a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
részére (továbbiakban: SZGYF) a Szegény
gyermekes családok és rendkívül alacsony
jövedelmű
személyek
számára
természetbeni
juttatás
biztosítása
(továbbiakban: RSZTOP 1.1.1-16, RSZTOP
2.1.1-16,
RSZTOP
4.1.1-16)
és
a
Közterületen élők számára természetbeni
juttatás biztosítása (továbbiakban: RSZTOP
3.1.1-16) felhívásokhoz kapcsolódó…

Összhangban
a
Partnerségi
Megállapodásban foglaltakkal, a cél
elérését
a
Kormány
az
Európai
Strukturális és Beruházási Alapokból
megvalósítani tervezett beavatkozások
mellett
a
Rászoruló
Személyeket
Támogató Operatív Program keretében
tervezi
elősegíteni
a
Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a
Hajléktalanokért Közalapítvány és az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
együttműködésével.

Összhangban
a
Partnerségi
Megállapodásban foglaltakkal, a cél elérését
a Kormány az Európai Strukturális és
Beruházási
Alapokból
megvalósítani
tervezett
beavatkozások
mellett
a
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív
Program keretében tervezi elősegíteni a
Szociális
és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság,
a
Hajléktalanokért
Közalapítvány és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma együttműködésével.

Az RSZTOP célkitűzései a 2015. évi
Éves Fejlesztési Keretét (továbbiakban:
ÉFK) tartalmazó 1119/2015. (III. 6.)
Korm. határozat alapján két kiemelt
projekt keretében valósul meg. Az
RSZTOP-1.
azonosító
számú,
„A
Szegény
gyermekes
családok
és
rendkívül
alacsony
jövedelmű
személyek
számára
természetbeni

Az
RSZTOP
célkitűzései a
Rászoruló
Személyeket Támogató Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló
1347/2016.
(VII.
6.)
Korm.
határozatban
meghatározott
kiemelt
projektek keretében valósul meg.
Az
RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001
és
az
RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002
azonosító
számú,
„Szegény
gyermekes
családok

juttatás biztosítása érdekében” című
kiemelt projekt esetében a Nemzeti
Rehabilitációs
és
Szociális
Hivatal
(továbbiakban: NRSZH), az RSZTOP-2.
azonosító számú, „A Közterületen élők
számára
természetbeni
juttatás
biztosítása érdekében” című kiemelt
projekt esetében a Hajléktalanokért
Közalapítvány
(továbbiakban:
HKA)
került
támogatást
igénylőként
nevesítésre.

1.1 fejezet

1.1 fejezet

1.2 fejezet

1.3 fejezet

számára természetbeni juttatás biztosítása
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Hajdú-Bihar
és
Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyékben
az
RSZTOP-1 felhívás 1. szakasz keretében” és
„Rászoruló
személyek
számára
természetbeni
juttatás
biztosítása
az
RSZTOP-1 felhívás 2. szakasz keretében”
című kiemelt projektek, az RSZTOP-2.1.116-2017.00001
„Alapvető
fogyasztási
cikkek
biztosítása
szegény
gyermekes
családok számára” című kiemelt projekt és
az
RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001
„Élelmiszersegély
biztosítása
szociálisan
rászoruló megváltozott munkaképességű,
valamint
rendkívül alacsony
jövedelmű
időskorú személyek számára” esetében a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(továbbiakban: SZGYF), az RSZTOP-3.1.116-2016-00001
azonosító
számú,
„A
Közterületen élők számára természetbeni
juttatás biztosítása, RSZTOP-3.1.1” című
kiemelt projekt esetében a Hajléktalanokért
Közalapítvány (továbbiakban: HKA) került
támogatást igénylőként nevesítésre.

Törlésre került:
1718/2016. (XII. 5.) Korm. határozat a
Rászoruló
Személyeket
Támogató
Operatív
Program éves
fejlesztési
keretének
megállapításáról
szóló
1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat
módosítása alapján jelen Felhívás az
RSZTOP-5.1.1. számot kapja.
Az RSZTOP technikai segítségnyújtási
kerete hozzájárul az irányító hatóság
működéséhez,
segítséget
nyújt
az
RSZTOP-1,
valamint
RSZTOP-2
projektek
megvalósításához
és
támogatja
az
Európai Bizottsággal
esedékes
rendszeres
konzultációs
fórumok megvalósítását.

Az
RSZTOP
technikai segítségnyújtási
kerete hozzájárul az irányító hatóság
működéséhez, segítséget nyújt az RSZTOP
projektek megvalósításához és támogatja
az
Európai
Bizottsággal
esedékes
rendszeres
konzultációs
fórumok
megvalósítását.

A támogatott támogatási
várható száma: 3 db.

kérelmek

A támogatott támogatási kérelmek várható
száma: 4 db

Jelen
Felhívást
a
Rászoruló
Személyeket
Támogató
Operatív
Program
keretében
az
Emberi
Erőforrások Minisztériuma EFOP és
RSZTOP
Irányító
Hatóság
(továbbiakban: IH) hirdeti meg az
1119/2015.
(III.
6.)
Kormányhatározatban
szereplő
éves
fejlesztési keret alapján.

Jelen Felhívást a Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program keretében az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
EU
Fejlesztések
Végrehajtásáért
Felelős
Helyettes Államtitkárság (továbbiakban: IH)
hirdeti meg a Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program éves fejlesztési
keretének
megállapításáról
szóló
1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat és az
egyes központi hivatalok és költségvetési

szervi
formában
működő
minisztériumi
háttérintézmények
felülvizsgálatával
összefüggő jogutódlásról, valamint egyes
közfeladatok átvételéről szóló 378/2016
(XII.
2.)
Korm.
rendelet
2.
számú
melléklete alapján.
3.1.1 fejezet/2

3.1.1 fejezet/2

3.1.1 fejezet/2

3.1.1 fejezet/2

3.1.1 fejezet/3

3.1.1 fejezet/3

3.1.1 fejezet/3

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal,
mint
támogatást
igénylő
vonatkozásában
az
alábbi
tevékenységek támogathatóak:

Szociális
és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság, mint támogatást igénylő
vonatkozásában az alábbi tevékenységek
támogathatóak:

a) Az RSZTOP-1. azonosító számú, „A
Szegény
gyermekes
családok
és
rendkívül
alacsony
jövedelmű
személyek
számára
természetbeni
juttatás biztosítása érdekében” című
Felhívás
3.1
V.
pontjában
meghatározott
tájékoztatási
és
nyilvánosság biztosításával kapcsolatos
tevékenységek

a)
Az
RSZTOP-1.1.1.-16,
RSZTOP2.1.1.-16,
RSZTOP-4.1.1.-16
azonosító
számú, „A Szegény gyermekes családok és
rendkívül alacsony jövedelmű személyek
számára természetbeni juttatás biztosítása”
című
Felhívás
3.1
III..
pontjában
meghatározott
tájékoztatási
és
nyilvánosság
biztosításával
kapcsolatos
tevékenységek

d)
RSZTOP-1.
kiemelt
projekt
megvalósulásának
nyomonkövetése,
kapcsolódó reprezentatív és teljes körű
adatfelvételek lebonyolítása

d)
RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001,
RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002,
RSZTOP2.1.1-16-2017-00001 és RSZTOP-4.1.1-162017-00001 számú
kiemelt projektek
megvalósulásának
nyomonkövetése,
kapcsolódó reprezentatív és teljes körű
adatfelvételek lebonyolítása

k)
Az
RSZTOP-1
kiemelt
projekt
megvalósításához kapcsolódó – onnan
nem elszámolható – tevékenységek
jelen
Felhívás
5.5.
pontjának
figyelembe vételével

k)
Az
RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001,
RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002,
RSZTOP2.1.1-16-2017-00001 és RSZTOP-4.1.1-162017-00001
számú
kiemelt
projektek
megvalósításához kapcsolódó – onnan nem
elszámolható
–
tevékenységek
jelen
Felhívás
5.5.
pontjának
figyelembe
vételével

a) RSZTOP-2. azonosító számú, „A
Közterületen
élők
számára
természetbeni
juttatás
biztosítása
érdekében”
című Felhívás 3.1 V.
pontjában meghatározott tájékoztatási
és
nyilvánosság
biztosításával
kapcsolatos tevékenységek

a) RSZTOP-3.1.1-16. azonosító számú,
„Közterületen élők számára természetbeni
juttatás biztosítása” című Felhívás 3.1 IV.
pontjában meghatározott tájékoztatási és
nyilvánosság
biztosításával
kapcsolatos
tevékenységek

d)
RSZTOP-2.
kiemelt
projekt
megvalósulásának
nyomonkövetése,
kapcsolódó reprezentatív és teljes körű
adatfelvételek lebonyolítása

d)
RSZTOP
kiemelt
projekt
megvalósulásának
nyomonkövetése,
kapcsolódó reprezentatív és teljes körű
adatfelvételek lebonyolítása

3.4.2 fejezet

3.4.2 fejezet

3.4.2 fejezet

i)
Az
RSZTOP-2
kiemelt
projekt
megvalósításához kapcsolódó – onnan
nem
elszámolható
–tevékenységek
jelen
Felhívás
5.5.
pontjának
figyelembe vételével

i) Az RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 számú
kiemelt
projekt
megvalósításához
kapcsolódó – onnan nem elszámolható –
tevékenységek
jelen
Felhívás
5.5.
pontjának figyelembe vételével

A projekt megvalósítása során legalább
egy mérföldkövet szükséges tervezni,
legfeljebb egy mérföldkő tervezhető.

A projekt megvalósítása során legalább egy
mérföldkövet szükséges tervezni.

a) Emberi Erőforrások Minisztériuma
1. mérföldkő: 2023. október 31-ig a
projekt fizikai befejezése.

a) Emberi Erőforrások Minisztériuma
kötelező
mérföldkő:
a
projekt
fizikai
befejezéséig, de legkésőbb 2023. október
31-ig
a
kedvezményezett
az elnyert
támogatási
összeg
90%-ról
kifizetési
kérelmet nyújt be

b) Hajléktalanokért Közalapítvány

b) Hajléktalanokért Közalapítvány
kötelező
mérföldkő:
a
projekt
fizikai
befejezéséig, de legkésőbb 2021. január
29-ig
a
kedvezményezett
az elnyert
támogatási
összeg
90%-ról
kifizetési
kérelmet nyújt be.

1. mérföldkő: 2021. január 29-ig a
projekt fizikai befejezése.

c) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal
3.4.2 fejezet
1. mérföldkő: 2023. október 31-ig a
projekt fizikai befejezése.

3.5.2 fejezet

3.5.2 fejezet

3.7.1 fejezet

4.1 fejezet

c)
Szociális
és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság
kötelező
mérföldkő:
a
projekt
fizikai
befejezéséig, de legkésőbb 2023. október
31-ig
a
kedvezményezett
az elnyert
támogatási
összeg
90%-ról
kifizetési
kérelmet nyújt be.

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését,
vagy
amennyiben
a
projekt
a
Támogatási
szerződés
hatályba lépéséig nem kezdődött meg,
a
Támogatási
szerződés
hatályba
lépését követően az NRSZH és az EMMI
esetében legfeljebb 95 hónap, a HKA
esetében legfeljebb 71 hónap áll
rendelkezésre.

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatási szerződés hatályba lépéséig
nem
kezdődött
meg,
a
Támogatási
szerződés hatályba lépését követően az
SZGYF és az EMMI esetében legfeljebb 95
hónap, a HKA esetében legfeljebb 71 hónap
áll rendelkezésre.

A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának
végső határideje az NRSZH és az EMMI
esetében 2023. december 31, a HKA
esetében 2021. március 31.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos
pénzügyi
elszámolása
(záró
kifizetési
igénylés) benyújtásának végső határideje
az SZGYF és az EMMI esetében 2023.
december 31., a HKA esetében 2021.
március 31.

A Technikai Segítségnyújtás projektek
az RSZTOP-1 és RSZTOP-2 kiemelt
projektek indikátorainak elérést segítik
elő.

A Technikai Segítségnyújtás projektek az
RSZTOP kiemelt projektek indikátorainak
elérését segítik elő.

4.1 fejezet

4.3 fejezet

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra a 1347/2016. (VII. 6.)
Korm. határozat alapján támogatási
kérelmet nyújthatnak be:

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra a 1347/2016. (VII. 6.)
Korm. határozat és az egyes központi
hivatalok és költségvetési szervi formában
működő
minisztériumi háttérintézmények
felülvizsgálatával
összefüggő
jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok
átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm.
rendelet
2. számú melléklete
alapján
támogatási kérelmet nyújthatnak be:

c) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal

c)
Szociális
Főigazgatóság

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. A
nyilatkozat papír alapú példányát – ha
azt
nem
minősített
elektronikus
aláírással látták el - postai úton is be
kell nyújtani az elektronikus benyújtást
követően
minél
hamarabb,
de
legkésőbb az elektronikus benyújtást
követő
3
napon
belül
zárt
csomagolásban,
postai
ajánlott
küldeményként vagy expressz postai
szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás
(garantált kézbesítési idejű belföldi
postai szolgáltatás) igénybevételével a
következő címre:

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!
A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt
nem
minősített
elektronikus
aláírással
látták el – szükséges eljuttatni az Irányító
Hatósághoz a jogszabályban meghatározott
határidőn belül.
A nyilatkozat papír alapú példánya kétféle
módon is benyújtható az Irányító Hatóság
részére
1. postai úton: az elektronikus benyújtást
követően
legkésőbb
az
elektronikus
benyújtást követő 3 napon belül zárt
csomagolásban,
postai
ajánlott
küldeményként
vagy
expressz
postai
szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás
(garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás) igénybevételével a következő
címre:

és

Gyermekvédelmi

Beillesztésre került:

4.3 fejezet

2. Személyesen: az elektronikus benyújtást
követően
legkésőbb
az
elektronikus
benyújtást követő 3 napon belül zárt
csomagolásban,az Irányító Hatósághoz a
nyitvatartási időn belül:
Emberi Erőforrások
Minisztériuma
EU Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárság
1134 Budapest, Váci út 45./G épület
4. emelet recepció

Nyitvatartási idő: hétfőtől csütörtökig
8:00 - 16.30, pénteken 8:00 - 14:00

5.3 fejezet/a

5.3 fejezet/a

Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege 310 millió Ft, amely
keretösszeg megosztása a támogatást
igénylők között az alábbiak szerint
alakul:

Az
igényelhető
vissza nem térítendő
támogatás összege 310 000 000 Ft, amely
keretösszeg megosztása
a támogatást
igénylők között az alábbiak szerint alakul:

Nemzeti Rehabilitációs
Hivatal: 169 000 000 Ft

Szociális
Főigazgatóság:

és

Szociális

Jelen felhívás keretében támogatott
projektek
esetében
az
utófinanszírozású
tevékenységekre
igénybe
vehető
támogatási előleg
maximális
mértéke
a
megítélt
támogatás 50 %-a.

5.4 fejezet

5.4 fejezet

5.5 fejezet/1

és

Gyermekvédelmi
169 000 000 Ft

Jelen
felhívás
keretében
támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre
igénybe
vehető
támogatási előleg maximális mértéke a
megítélt támogatás
a) 100 %-a központi, helyi önkormányzati
vagy
köztestületi költségvetési szerv,
közvetlen vagy közvetett többségi állami
tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi
önkormányzat,
köztestület
kedvezményezett
esetén,
ha
a
kedvezményezett
aa) a fizetési számláit az Áht. alapján a
kincstárban köteles vezetni, vagy az
európai
uniós
forrásból
nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére a
kincstárnál
külön
fizetési
számlával
rendelkezik, vagy
ab) megítélt támogatásának összege nem
éri el az ötszázmillió forintot.

Beillesztésre került:
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.

Projektelőkészítés költségei

Projektelőkészítés költségei





Közbeszerzés költsége

Közbeszerzés költsége

o közbeszerzési eljárás díja

Beruházáshoz
költségek
5.5 fejezet/2

kapcsolódó

A
projekt
megvalósításához
nélkülözhetetlen
informatikai,
irodatechnikai eszközök és a projekt
céljainak megvalósításához kapcsolódó
eszközök beszerzése számolható el pl.:
számítógép, laptop, 1 db nyomtató
maximum bruttó 800 ezer Ft egyedi
értékben, scanner, projektor, GPS.
Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó szolgáltatások
költségei

5.5 fejezet/3

Képzéshez kapcsolódó költségek

közbeszerzési eljárás díja

o

közbeszerzési szakértő díja

Beruházáshoz kapcsolódó költségek
A
projekt
megvalósításához
nélkülözhetetlen
informatikai,
irodatechnikai, egyéb eszközök és a projekt
céljainak
megvalósításához
kapcsolódó
eszközök beszerzése számolható el pl.:
számítógép,
laptop,
1
db
nyomtató
maximum bruttó 800 ezer Ft egyedi
értékben, scanner, projektor, GPS.

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szolgáltatások költségei




o

Képzéshez kapcsolódó költségek
o

o képzés költsége résztvevőnként
(pl.: projektgazdák felkészítése,
rendszerhasználatra
felkészítő
oktatás,
gyakorlati
képzés
költsége,
az
RSZTOP szakmai
megvalósításában
közreműködő
munkatársak
felkészítése
a
program
megvalósításához
szükséges nyilvántartási rendszer
használatára)

képzés részvételi díja
(pl.:

projektgazdák

felkészítése,

rendszerhasználatra

felkészítő

oktatás, gyakorlati képzés költsége,
közbeszerzési ismeretek képzés, az
RSZTOP

szakmai megvalósításában

közreműködő

munkatársak

felkészítése

a

program

megvalósításához

szükséges

nyilvántartási

rendszer

használatára,

szoftverkezelés

oktatás,

nyelvi

képzés

Bizottsági

kommunikációhoz)
o

az oktatók költségei (szakértői díj,
előadói, vagy szerzői díj)

o

képzés

megszervezésének

és

lebonyolításának költségei
o

a

képzés

céljára

használt

helyiségek, illetve eszközök bérleti

díja,
o

képzéshez

kapcsolódó

egyéb

költségek
Szakmai
kapcsolódó
költségei

megvalósításhoz
szolgáltatások

Szakmai megvalósításhoz
szolgáltatások költségei

kapcsolódó

 Egyéb szakértői szolgáltatás költségei


Egyéb
szakértői
költségei

szolgáltatás

o

laboratóriumi vizsgálat költsége

o

audit-,

o laboratóriumi vizsgálat költsége
o audit-, monitoring-,
ellenőrzés díja

helyszíni

ellenőrzés díja

helyszíni

o

o
felmérések-,
kutatások-,
tanulmányok készítésének költsége

5.5 fejezet/3

monitoring-,

felmérések,

kimutatások,

adatbázisok,

kutatások,

tanulmányok

készítésének

költsége
o

projekttevékenységek
hatékonyságának
eredményeinek

és
vizsgálatával

kapcsolatos költségek
o

egyéb

szakértői

tanácsadási

díjak,

költségek

(pl.

fordítás, tolmácsolás, lektorálás,
jogi, informatikai szolgáltatások)

Szakmai
kapcsolódó
költségei

megvalósításhoz
szolgáltatások

Szakmai megvalósításhoz
szolgáltatások költségei




5.5 fejezet/3

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások költségei
o
rendezvényszervezés,
kapcsolódó
ellátási,
ún.„catering”
költségek,
reprezentációs költségek
o egyéb kommunikációs tevékenységek
költségei

kapcsolódó

Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások költségei
o rendezvényszervezés,
kapcsolódó
ellátási,

ún.„catering”

költségek,

reprezentációs költségek kapcsolódó
járulékokkal együtt
o

a

projekt-tevékenységhez

kapcsolódó,
keretében

nem

készítése,

felhívás

meghatározott

kommunikációs
kiadványok,

a

kötelező

tevékenységek
információs

elektronikus

(pl.

füzetek

megjelenés,

képzések meghirdetése, tudatosság
növelése,
kommunikációs

tájékoztatás,
kampányok,

stb.)

költsége
o

egyéb

kommunikációs

tevékenységek költségei

Beillesztésre került:
Szakmai megvalósításhoz
szolgáltatások költségei

5.5 fejezet/3

kapcsolódó

 Projektszintű könyvvizsgálat költsége
 Szakmai

megvalósításhoz

kapcsolódó

bérleti díj

Szakmai
közreműködő
költségei

megvalósításban
munkatársak

Szakmai
megvalósításban
közreműködő munkatársak költségei



5.5 fejezet/4

Szakmai
kapcsolódó

megvalósításhoz
útiköltség,

kiküldetési

költség
o utazási költség
o szállásköltség

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
útiköltség, kiküldetési költség
o utazási
költség
(repülőgéppel
történő utazás esetén reptéri illeték,
utasbiztosítás költsége stb.)
o szállásköltség
o helyi közlekedés költsége
o napidíj

o helyi közlekedés költsége
Általános (rezsi) költség

5.5 fejezet/6

Egyéb általános (rezsi) költség

o
kommunikációs
és
szolgáltatások költsége

postaforgalmi

o karbantartás költsége
o bankszámlanyitás és vezetés költsége

5.6 fejezet

A Felhívás keretében támogatott
projektek
költségei
elszámolhatóságának
vége:
az
NRSZH és az EMMI esetében 2023. 11.
30., a HKA estében: 2021. 02. 26.

Általános (rezsi) költség


Egyéb általános (rezsi) költség
o
o
o
o

kommunikációs
és
postaforgalmi
szolgáltatások költsége
karbantartás költsége
bankszámlanyitás
és
vezetés
költsége
biztosítási költség

A
Felhívás
keretében
támogatott
projektek
költségei
elszámolhatóságának vége: az SZGYF és
az EMMI esetében 2023. 11. 30., a HKA
estében: 2021. 02. 26.

5.6 fejezet

Beillesztésre került:
A
költségszámítás
alapjául
szolgáló
egységárak
nem haladhatják
meg
a
szokásos piaci árat (pl. a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződésben
rögzített árat, a több lehetséges szállítótól
történő ajánlatkérés keretében beérkezett
ajánlatok alapján kialakult árat, vagy az
irányító
hatóság
által
előzetesen
meghatározott fajlagos mutatók szerinti
fajlagos árat, illetve egységköltséget),
illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában
rögzített tevékenységek esetén feltüntetett
korlátokat.
Piaci
ár
igazolása
a
közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés
esetében
a
közbeszerzés
dokumentációjával,
vagy
közbeszerzési
kötelezettség
hiányában,
illetve
a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzések esetében több lehetséges
szállítótól történő ajánlatkérés keretében
beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább
három, egymástól független ajánlattevőtől
származó,
azonos
tárgyú,
összehasonlítható,
érvényes
írásos
árajánlat
megléte
szükséges.
Az
ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az
igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.
Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez
kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak
való megfelelés ellenőrzése céljából a
támogatást
igénylőnek
a
támogatási
kérelemmel
egyidejűleg,
annak
mellékleteként
szükséges
benyújtania
legalább egy részletes indikatív árajánlatot
minden
releváns
költségvetési
tétel
esetében. Ez alól kivétel képeznek a három
millió
forintnál
nagyobb
elszámolható
összköltségű
projektek
azon
leendő
szerződései, amelyek tervezett költsége
nem haladja meg a nettó 300 000 forintot.
Ez
utóbbi esetben az árajánlatoknak
ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és
azokat
az
irányító
hatóság
helyszíni
ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
Amennyiben az

egy

indikatív árajánlaton

felül a támogatást igénylő rendelkezik több
árajánlattal
is
egy
költségelem
vonatkozásában, úgy minden árajánlatot
szükséges benyújtani a támogatási kérelem
mellékleteként. Amennyiben a támogatási
kérelem, támogatásban részesül, a piaci ár
ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében
is sor kerül, melyhez szükséges benyújtani
minimum három árajánlatot és a Rendelet
által meghatározott minden alátámasztó
dokumentumot.
A
nyílt
kereskedelmi
forgalomban
beszerezhető eszközök esetén az írásos
ajánlat – akár a támogatási kérelemmel
benyújtott egy indikatív árajánlat , akár a
kifizetések igénylés során benyújtott három
árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok
bemutatásával
(pl.:
forgalmazó
cégek
honlapja).
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok
beérkezését is megfelelően dokumentálni
(postai
feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás)
szükséges, mely a helyszíni ellenőrzések
során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó
dokumentumok (árajánlatok, kimutatások)
nem
lehetnek
a
közbeszerzés
vagy
beszerzés
eredményeként
megkötött
szerződés aláírásának dátumához képest 6
hónapnál régebbiek.
Kifizetési
igénylés
ellenőrzése
során
amennyiben az ajánlatok a piaci ár
igazolására alkalmatlanok (különösen: nem
összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak,
nem
egymástól
és
a
projektgazdától/ajánlatkérőtől
független
piaci szereplőktől származnak, a tényleges
piaci árat
jelentősen meghaladják) a
felmerült költségek a projekt terhére nem
elszámolhatóak.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett
feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt
költségvetésének és az abban szereplő
költségtételeknek
megfelelően
részletezettnek,
szakmai
indoklással
ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek

kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak
történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a
költségvetés
részletezettségét
és
bemutatását
minden
költségelem
vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy
beazonosítható
legyen
a
tervezett
egységár,
annak
felosztása
költség
tételekre, az egység megnevezése, szakmai
indoklás a mértékére vonatkozóan.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az
Irányító Hatóság által adott előzet es egyedi
engedély alapján, a beszerzendő eszköz
vagy
szolgáltatás
egyedi
jellegének
alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak,
közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális
eszköz, technológia, amelyek csak egy
gyártótól szerezhető be {pl.: speciális
gyártóberendezések,
kutatáshoz
alkalmazott technológia}, vagy az adott
eszközt, berendezést csak egy kizárólagos
forgalmazó hozhatja be Magyarországra).
Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani
kell legalább egy referenciaárat, az alábbi
források valamelyikéből (a gyártó hivatalos
árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek
árlistái, katalógusai; a forgalmazó által
más,
a
kedvezményezettől
független
szervezeteknek
adott
árajánlat
–
amennyiben
a
forgalmazó
ezeket
rendelkezésre
bocsátja).
Egyszerűsített
elszámolással
érintett
költségek
tekintetében nem kell benyújtani a piaci
árnak
való
megfelelőség
igazolására
szolgáló árajánlatokat.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett
köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés
teljesítésére való alkalmasságát.
A
projekt
megvalósítás
szakaszában
költségvetési
tételt
érintő
szerződésmódosítás
esetén
minden
releváns esetben szükséges benyújtani a
piaci
ár
megfelelőségét
alátámasztó,
Rendeletben
meghatározott
dokumentumokat és szakmai indoklást a
módosításra vonatkozóan. A módosítást
minden esetben a módosítással érintett
költség, elszámolásra történő benyújtása
előtt szükséges benyújtani.

Törlésre került:

5.6 fejezet

A költségszámítás alapjául szolgáló
egységárak nem haladhatják meg a
szokásos piaci árat, illetve a jelen
útmutató
5.6
pontjában
rögzített
tevékenységek
esetén
feltüntetett
korlátokat.
Piaci ár igazolása a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződés
esetében
a
közbeszerzés
dokumentációjával, vagy közbeszerzési
kötelezettség
hiányában,
illetve
a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzések esetében több lehetséges
szállítótól
történő
ajánlatkérés
keretében
beérkezett
ajánlatokkal
történhet. Legalább három, egymástól
független
ajánlattevőtől
származó,
azonos
tárgyú,
összehasonlítható,
érvényes
írásos
árajánlat
megléte
szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell
lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei
teljesíthetőek legyenek.
A
nyílt
kereskedelmi
forgalomban
beszerezhető eszközök esetén az írásos
ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok
bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek
honlapja
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok
beérkezését
is
megfelelően
dokumentálni
(postai
feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkezt etés/iktat
ás)
szükséges,
mely
a
helyszíni
ellenőrzések során ellenőrzésre kerül.
Az
alátámasztó
dokumentumok
(árajánlatok,
kimutatások)
nem
lehetnek
a
közbeszerzés
vagy
beszerzés eredményeként megkötött
szerződés
aláírásának
dátumához
képest 6 hónapnál régebbiek.
Amennyiben az ajánlatok a piaci ár
igazolására alkalmatlanok (különösen:
nem összehasonlíthatóak, nem azonos
tárgyúak,
nem
egymástól
és
a
projektgazdától/ajánlatkérőtől
független10
piaci
szereplőktől
származnak, a tényleges piaci árat
jelentősen meghaladják), a felmerült
költségek a
projekt
terhére nem
elszámolhatóak.
A
szakértői
díjak
egységárának
megalapozására
elfogadható
még
független
statisztika,
kimutatás

csatolása (különös tekintettel hivatalos
központi pl. KSH adatokra, kamarai
díjszabásokra, stb.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak
az Irányító Hatóság által adott egyedi
engedély
alapján,
a
beszerzendő
eszköz
vagy
szolgáltatás
egyedi
jellegének alátámasztásával lehet (pl.
hatósági árak, közüzemi szolgáltatás).
A
piaci
ár
bizonyítása
a
Kedvezményezett
feladata
és
felelőssége.
A költségtételeknek a
projekt költségvetésének megfelelően
részletezettnek
és
ilyen
módon
ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz,
hogy
meghatározható
legyen
a
besorolásuk.
A
támogatást
igénylő
és
a
kedvezményezett köteles vizsgálni az
ajánlattevők
szerződés
teljesítésére
való alkalmasságát.

5.6 fejezet

Kiemelt projektek esetében: az 1 millió
Ft-nál
kisebb
támogatási összegű
utófinanszírozású
számlákat
kis
támogatás tartalmú számlaösszesítőn
kell benyújtani.

Kiemelt projektek esetében: az 1 000 000
Ft-nál
kisebb
támogatási
összegű
utófinanszírozású számlákat kis támogatás
tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani.

Beillesztésre került:

5.6 fejezet

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 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
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 testvér házastársa.
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó
kötelezettség:
Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
a
kedvezményezettnek lehetősége van a
projekt keretében megvalósítandó, Kbt.
hatálya
alá
nem tartozó beszerzései
vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:
1. A kedvezményezett beszerzési igényét
az ajánlattételi határidőt megelőző
legalább öt nappal köteles a pályázati
e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim”
menüpont alatt feltölteni.
2. Nem kell közzétenni a beszerzési
igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb
elszámolható összköltségű projektek
azon szerződései esetében, amelyek
elszámolható összköltsége nem haladja
meg a 300.000 Ft-ot.
E-beszerzés
funkció
vonatkozó tájékoztatás:

használatára

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/e-beszerzes 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.

5.7 fejezet

Költségtípus

Költségtípus

- Közbeszerzési eljárások lefolytatása
- Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás
- Általános költségek (rezsi)
Maximális
mértéke
az
összes
elszámolható költségre vetítve (%) :
15,5%

- Közbeszerzési eljárások lefolytatása
- Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás
- Könyvvizsgálat
Maximális
mértéke
az
összes
elszámolható költségre vetítve (%) : 30%
- Általános költségek (rezsi) 7%

5.7 fejezet

7. fejezet

A projekt keretében a Közbeszerzési
eljárások lefolytatása, a Tájékoztatás,
nyilvánosság biztosítása, az Általános
költségek
(rezsi)
tevékenységek
elszámolható költsége összesen nem
haladhatja meg az összes elszámolható
költség 15,5%-át.

A projektfejlesztés kezdetének várható
időpontja:Felhívjuk
a
tisztelt
támogatást igénylők figyelmét, hogy az
ÁÚF a www.szechenyi2020.hu honlapon
található és általános tájékoztatást
nyújt az alábbiakról:

A
projekt
keretében a Közbeszerzési
eljárások lefolytatása, a Tájékoztatás,
nyilvánosság biztosítása, a Könyvvizsgálat
tevékenységek
elszámolható
költsége
összesen nem haladhatja meg az összes
elszámolható költség 30%-át, hivatkozva
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.
melléklet 3.12.5. pontjára.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők
figyelmét,
hogy
az
ÁÚF
a
www.szechenyi2020.hu honlapon található
és
általános
tájékoztatást
nyújt
az
alábbiakról:

