Módosul az Együtt, testvérként szemléletformáló program című felhívás

iskolaközi

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében
megjelent „Együtt, testvérként - iskolaközi szemléletformáló program” című (EFOP-3.1.8-17
kódszámú) Felhívás, amelynek keretében a támogatási kérelmek 2017. május 22-én, 14:00 órától
ismét benyújthatók az alábbiak szerint:

1.

Bővült a Felhívás „4.1. Támogatást igénylők köre” pont

Új szöveg:
b) Központi költségvetési irányító szerv: GFO-kód: 311
k) KKV-nak nem minősülő nonprofit korlátolt felelősségű társaság: GFO-kód: 572
l) KKV-nak nem minősülő nonprofit részvénytársaság: GFO-kód: 573
2.

Módosult a Felhívás „4.3. A támogatási kérelem benyújtásá nak határideje és módja”
pontja

Eredeti szöveg:
2017. április 21. - 2017. május 29.
2017. június 5. - 2017. július 17.
2017. július 24. – 2017. december 14.
2017. december 21. – 2018. június 18.
2018. június 25. – 2018. december 12.
2018. december 19. – 2019. április 22.

Módosult szöveg:
2017. április 21. - 2017. június 1.
2017. június 8. - 2017. július 17.
2017. július 24. – 2017. december 14.
2017. december 21. – 2018. június 18.
2018. június 25. – 2018. december 12.
2018. december 19. – 2019. április 22.

3.

Módosult a Felhívás „5.5. Az elszámolható költségek köre” pontja

Eredeti szöveg:
7. Projektmenedzsment költség


Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
o munkabér
o foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
o személyi jellegű egyéb kifizetések



Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
o utazási költség
o szállásköltség
o helyi közlekedés költségei
o napidíj



Egyéb projektmenedzsment költség
o projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immat eriális javak bérleti
költsége
o projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége (pl.
nyomtató, számológép, papír, írószer)

Módosult szöveg:
7. Projektmenedzsment költség


Projek tmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
o munk abér
o foglalk oztatást terhelő adók , járulék ok
o személyi jellegű egyéb k ifizetések



Projek tmenedzsmenthez k apcsolódó útik öltség, k ik üldetési k öltség
o utazási k öltség
o szállásk öltség
o helyi k özlek edés k öltségei
o napidíj



Projek tmenedzsmenthez igénybevett szak értői szolgáltatás díja

Közszféra szervezet k edvezményezettek által igénybe vett szak értői szolgáltatást k izárólag ak k or
számolhatják el a projek t k eretében, ha a szak értői szolgáltatást állami vagy önk ormányzati
k öltségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy önk ormányzati tulajdonú gazdasági társaság, egyéb
szervezet látja el.


Egyéb projek tmenedzsment k öltség
o projek tmenedzsmenthez k apcsolódó iroda, eszk öz és immateriális javak bérleti
k öltsége
o projek tmenedzsmenthez k apcsolódó anyag és k is érték ű eszk özök k öltsége (pl.
nyomtató, számológép, papír, írószer)

Közszféra szervezetek esetén a projek tmenedzsment k öltségek elszámolhatósága tek intetében
figyelembe k ell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellék letének 3.8.2. pontjában foglalt
előírások at.

