Módosult Az adminisztratív terhek csökkentése című kiemelt felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az adminisztratív terhek csökkentése” című (KÖFOP-1.0.0-VEKOP-2015 kódszámú) kiemelt felhívás az
alábbiak szerint:

Módosuló pont megnevezése

Korábbi szöveg
A Felhívás meghirdetésekor a
rendelkezésre
álló
tervezett
208,778 milliárd Ft.

1.2 A rendelkezésre álló forrás

Új szöveg
támogatásra
keretösszeg

A Felhívás meghirdetésekor a
rendelkezésre
álló
tervezett
212,178 milliárd Ft.

támogatásra
keretösszeg

A kiemelt projekt Felhívás országos hatáskörű, az
országos kihatású projektek támogatása a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program (továbbiakban: VEKOP) és a KÖFOP
keretéből arányosítás alapján történik: a projekt
összes elszámolható költségének 80,9 % a
konvergencia (KÖFOP) forrásból, 19,1 % a KMR
(VEKOP) forrásból kerül kifizetésre.

A kiemelt projekt Felhívás országos hatáskörű, az
országos kihatású projektek támogatása a
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program (továbbiakban: VEKOP) és a KÖFOP
keretéből arányosítás alapján történik: a projekt
összes elszámolható költségének 80,9 % a
konvergencia (KÖFOP) forrásból, 19,1 % a KMR
(VEKOP) forrásból kerül kifizetésre.

A teljes összegből a KÖFOP keretében
168,901 milliárd Ft,
a
VEKOP
keretében
39,877 milliárd Ft a vissza nem térítendő
támogatás maximális keretösszege.

A teljes összegből a KÖFOP keretében
171,652998 milliárd Ft, a VEKOP keretében
40,525002 milliárd Ft a vissza nem térítendő
támogatás maximális keretösszege.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap
és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap
és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:
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Új szöveg

35 db.

36 db.
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása
során vegye figyelembe, hogy a projektnek meg
kell felelnie különösen a következőknek.

3.
A
PROJEKTTEL
ELVÁRÁSOK

KAPCSOLATOS

Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása
során vegye figyelembe, hogy a projektnek meg
kell felelnie különösen a következőknek:

A Felhívásban foglalt felhívás specifikus
szabályoktól, valamint korlátoktól eltérni csak
indokolt esetben, az Irányító Hatóság külön
engedélyével
lehetséges,
részletes
és
megalapozott indoklással ellátott írásbeli
kérelem alapján.

A projektek megvalósítását és a mérföldköveket
úgy kell megtervezni, hogy:

A projektek megvalósítását és a mérföldköveket
úgy kell megtervezni, hogy:



A KÖFOP ÉFK határozati pontjaiban
szereplő feltételeknek megfeleljenek (lásd
Felhívás 4. számú szakmai melléklete).



A KÖFOP ÉFK határozati pontjaiban
szereplő feltételeknek megfeleljenek (lásd
Felhívás 4. számú szakmai melléklete).

3.2 A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a
megvalósítással kapcsolatos elvárások



A
mérföldköveket
szükséges tervezni.

szinten



A
mérföldköveket
szükséges tervezni.

5. Mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások



Egy mérföldkövön belül több alprojekt,
illetve
tevékenység
szakaszai
és
eredményei is tervezhetőek.



Egy mérföldkövön belül több alprojekt,
illetve
tevékenység
szakaszai
és
eredményei is tervezhetőek.



A projekt megvalósítása során legalább
2 db, de legfeljebb 6 db mérföldkövet
szükséges tervezni.



A projekt megvalósítása során legalább
2 db, de legfeljebb 6 db mérföldkövet
szükséges tervezni.



A mérföldkövek között minimum 6 hónap



A mérföldkövek között minimum 6 hónap

projekt

projekt

szinten
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maximum 12 hónap telhet el.

Új szöveg
maximum 12 hónap telhet el.



Amennyiben a támogatási kérelem
benyújtásakor a projekt megvalósítása
nem megkezdhető (lásd 3.4.1.3. Egyéb
elvárások pont) a támogatási szerződés
megkötését követő első mérföldkő
keretében kötelező előkészítést lezáró
mérföldkövet
tervezni,
amelynek
időpontjára
nincs
korlátozás
meghatározva.



Amennyiben a támogatási kérelem
benyújtásakor a projekt megvalósítása
nem megkezdhető (lásd 3.4.1.3. Egyéb
elvárások pont) a támogatási szerződés
megkötését követő első mérföldkő
keretében kötelező előkészítést lezáró
mérföldkövet
tervezni,
amelynek
időpontjára
nincs
korlátozás
meghatározva.



Kötelező egy mérföldkövet tervezni
2017.
év
utolsó
negyedévére
(amennyiben a projekt tervezett fizikai
befejezése addig nem történik meg).



A Felhívás 3.3.2 pontjában szereplő, a
projekt fizikai bejezésének legkésőbbi
időpontján túl nem lehet mérföldkövet
tervezni, sem megvalósítani.



A Felhívás 3.3.2 pontjában szereplő, a
projekt fizikai bejezésének legkésőbbi
időpontján túl nem lehet mérföldkövet
tervezni, sem megvalósítani.





Minden
mérföldkő
esetében
jól
definiálható,
funkcionálisan
működő
eredményeket/eredménytermékeket
(továbbiakban:
Műszaki,
szakmai
eredmény) kell meghatározni. Minden
mérföldkőhöz legalább 1 db Műszaki,
szakmai eredményt szükséges megadni.
Amennyiben egy mérföldkövön belül több
tevékenység szakasza is tervezésre

Minden
mérföldkő
esetében
jól
definiálható,
funkcionálisan
működő
eredményeket/eredménytermékeket
(továbbiakban:
Műszaki,
szakmai
eredmény) kell meghatározni. Minden
mérföldkőhöz legalább 1 db Műszaki,
szakmai eredményt szükséges megadni.
Amennyiben egy mérföldkövön belül több
tevékenység szakasza is tervezésre
került, tevékenységenként kell Műszaki,
szakmai eredményt megadni.



Az
egyes
mérföldkövek
esetében
elszámolni tervezett költségek összege
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került, tevékenységenként kell Műszaki,
szakmai eredményt megadni.




4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási
eljárásrend

5. A FINANSZÍROZÁSSAL
INFORMÁCIÓK

KAPCSOLATOS

Az
egyes
mérföldkövek
esetében
elszámolni tervezett költségek összege
mérföldkövenként minimum a projekt
összköltségének 15 %-a, maximum 50 %a lehet, kivéve az első mérföldkő esetén.
Azon projektek esetében, amelyek más,
párhuzamos megvalósítású projektek
eredményeire épülnek, a mérföldköveket
és az ütemezést úgy kell megtervezni,
hogy
a
projektek
összehangolása
megtörténhessen. Ezt a támogatási
kérelemben külön szükséges jelezni.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján kiemelt
kiválasztási
eljárásrend
alapján
kerülnek
elbírálásra.

Új szöveg
mérföldkövenként minimum a projekt
összköltségének 15 %-a, maximum 50 %a lehet, kivéve az első mérföldkő esetén.



Azon projektek esetében, amelyek más,
párhuzamos megvalósítású projektek
eredményeire épülnek, a mérföldköveket
és az ütemezést úgy kell megtervezni,
hogy
a
projektek
összehangolása
megtörténhessen. Ezt a támogatási
kérelemben külön szükséges jelezni.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján kiemelt
kiválasztási
eljárásrend
alapján
kerülnek
elbírálásra.

Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet szabályai szerint lehetőség van
hiánypótlásra.

Az eljárás során a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet szabályai szerint lehetőség van
hiánypótlásra
és
tisztázó
kérdés
alkalmazására.

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye
figyelembe, hogy a támogatást a projekt
megvalósítása során csak akkor tudja majd
igénybe venni, ha megfelel a következő

Kérjük, a projekt előkészítése során vegye
figyelembe, hogy a támogatást a projekt
megvalósítása során csak akkor tudja majd
igénybe venni, ha megfelel a következő
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szabályoknak!

Új szöveg
szabályoknak!
A Felhívásban foglalt felhívás specifikus
szabályoktól, valamint költség korlátoktól
eltérni csak indokolt esetben, az Irányító
Hatóság külön engedélyével lehetséges,
részletes és megalapozott indoklással ellátott
írásbeli kérelem alapján.

5.4 Előleg igénylése

5.5 Az elszámolható költségek köre

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást
igénylő
közszféra
szervezet
közbeszerzésekről szóló törvény (továbbiakban:
Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
valamint a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti beszerzés eredményeként megkötött
szerződésben köteles biztosítani a szállító részére
a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható
összege 50 %-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét.

Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást
igénylő
közszféra
szervezet
közbeszerzésekről szóló törvény (továbbiakban:
Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
valamint a Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti beszerzés eredményeként megkötött
szerződésben köteles biztosítani a szállító részére
a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható
összegének a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
119. §-ban meghatározott mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét.

A projekt elszámolható költségei között azon
költségek tervezhetők, amelyek a projekt
támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak,
szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható
költségek között, és megfelelnek az általános
elszámolhatósági feltételeknek.

A projekt elszámolható költségei között azon
költségek tervezhetők, amelyek a projekt
támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak,
szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható
költségek között, és megfelelnek az általános
elszámolhatósági feltételeknek.

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos
általános
előírásokat,
továbbá
az
egyes
költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást

A projekt nem elszámolható költségeinek a
támogatható tevékenységekhez kapcsolódó,
nem elszámolható költségek vagy a nem
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a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható
költségekről - 2014-2020 programozási időszak c.
útmutató tartalmazza.
(…)

Új szöveg
támogatható
tevékenységek
költségei
minősülnek. A nem elszámolható költségek
részei a projekt összköltségének, azonban
nem
részei
a
projekt
elszámolható
költségének.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos
általános
előírásokat,
továbbá
az
egyes
költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható
költségekről - 2014-2020 programozási időszak c.
útmutató tartalmazza.
(…)

2.1. számú melléklet

3. számú melléklet

A Mutatókat tartalmazó Jó Állam Jelentések a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem http://ati.uninke.hu/szakmai-kiadvanyok oldalán érhetőek el.

A Mutatókat tartalmazó Jó Állam Jelentések a
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
http://joallammutatok.uni-nke.hu/jo-allamjelentesek oldalán érhetőek el.

2.4. A projekt eredménytermékeivel szemben
támasztott, alapvető kritériumok

2.4. A projekt eredménytermékeivel szemben
támasztott, alapvető kritériumok

A projekt alapvető műszaki, szakmai kritériumai.
Ebben a pontban nem annak bemutatása
szükséges, hogy milyen pl. konkrét szoftver,
hardver, képzés stb. beszerzése/megvalósítása
történik, hanem azon kritériumok bemutatása,
amelyek a projekt műszaki, szakmai tartalmát
leírják.

A projekt alapvető műszaki, szakmai kritériumai.
Ebben a pontban nem annak bemutatása
szükséges, hogy milyen pl. konkrét szoftver,
hardver,
képzés,
felmérés,
kutatás
stb.
beszerzése/megvalósítása történik, hanem azon
kritériumok bemutatása, amelyek a projekt
műszaki, szakmai tartalmát leírják.
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Korábbi szöveg
Szakmai
elvárások
(E-közigazgatás,
közigazgatás-szervezés) teljesítésére vonatkozó
információ. Érintett területek felsorolása.

Új szöveg
Szakmai
elvárások
(E-közigazgatás,
közigazgatás-szervezés) teljesítésére vonatkozó
információ. Érintett területek felsorolása.

A projekt alapvető műszaki, szakmai kritériumai.
Ebben a pontban nem annak bemutatása
szükséges, hogy milyen pl. konkrét szoftver,
hardver,
képzés,
felmérés,
kutatás
stb.
beszerzése/megvalósítása történik, hanem azon
kritériumok bemutatása, amelyek a projekt
műszaki, szakmai tartalmát leírják

4. számú melléklet

1117/2017. (III.13.) Korm. határozattal módosított
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1004/2016 (I.18.) Korm.
határozat kivonata

1287/2017.
(VII.2.)
Korm.
határozattal
módosított
a
Közigazgatásés
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1004/2016 (I.18.) Korm. határozat
kivonata

A támogatási kérelem benyújtási határidejének hosszabbítása miatt módosul a kitöltő program, mely a későbbiekben válik elérhetővé a szechenyi.gov.hu
oldalon.

