Módosult a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben – kedvezményezett térségek című
felhívás dokumentációja
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult az EFOP-1.5.3-16
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett
térségek” című felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:
3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások
A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások
Eredeti szövegrész
A
projektmenedzsmenttel
elvárások
A

szembeni

konzorciumvezetőnek vállalnia kell,
hogy az alábbi személyeket a projekt
teljes hossza alatt biztosítja:

Módosított szövegrész

A
projektmenedzsmenttel
elvárások

szembeni

A konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy
az alábbi személyeket a projekt teljes
hossza alatt biztosítja:

- 1 fő projektmenedzser

- 1 fő projektmenedzser

- 1 fő pénzügyi vezető

- 1 fő pénzügyi vezető

-

A konzorciumvezetőnek vállalnia kell,
hogy a projekt teljes időtartama alatt
egy
fő
felsőfokú
végzettséggel,
legalább
1
éves
(projekt)menedzsment és 1 éves
uniós
projekt
megvalósításában
szerzett tapasztalattal is rendelkező
projektmenedzsert
alkalmaz
közalkalmazotti,
közszolgálati
jogviszony
keretében,
akinek
a
munkára fordított ideje a projektben
bizonyíthatóan eléri legalább a heti 20
órát.

-

A konzorciumvezetőnek vállalnia kell,
hogy a projekt teljes időtartama alatt
egy fő felsőfokú végzettséggel, legalább
1 éves (projekt)menedzsment és 1 éves
uniós projekt megvalósításában szerzett
tapasztalattal
is
rendelkező
projektmenedzsert
alkalmaz
munkaviszony,
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszony,
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony
keretében, akinek a munkára fordított
ideje a projektben bizonyíthatóan eléri
legalább a heti 20 órát.

-

A projekt pénzügyi végrehajtásának
biztosítása
érdekében
a
konzorciumvezetőnek vállalnia kell,
hogy a projekt teljes időtartama alatt
egy
fő,
szakirányú
felsőfokú
végzettséggel rendelkező pénzügyi
vezetőt alkalmaz közalkalmazotti vagy
közszolgálati jogviszony keretében,

-

A projekt pénzügyi végrehajtásának
biztosítása
érdekében
a
konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy
a projekt teljes időtartama alatt egy fő,
szakirányú
felsőfokú
végzettséggel
rendelkező pénzügyi vezetőt alkalmaz
munkaviszony,
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszony,

akinek a munkára fordított ideje a
projektben
bizonyíthatóan
eléri
legalább a heti 20 órát. .
-

A
projektmenedzsmenti
feladatok
gördülékeny
ellátása
érdekében
lehetőség van közalkalmazotti vagy
közszolgálati jogviszony keretében
egy–egy fő projektasszisztens, illetve
pénzügyi asszisztens alkalmazására
is.

A projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői
feladatokat ugyanaz a személy is
elláthatja, amennyiben az előírt
feltételeknek megfelel.
Projektmenedzsmenthez igénybe vehető
szakértői szolgáltatás.

közalkalmazotti
vagy
közszolgálati
jogviszony keretében, akinek a munkára
fordított
ideje
a
projektben
bizonyíthatóan eléri legalább a heti 20
órát. .
-

A
projektmenedzsmenti
feladatok
gördülékeny
ellátása
érdekében
lehetőség
van
munkaviszony,
munkavégzésre
irányuló
egyéb
jogviszony,
közalkalmazotti
vagy
közszolgálati jogviszony keretében egy–
egy
fő
projektasszisztens,
illetve
pénzügyi asszisztens alkalmazására is.

A projektmenedzseri és a pénzügyi vezetői
feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja,
amennyiben az előírt feltételeknek megfelel.
Projektmenedzsmenthez igénybe vehető
szakértői szolgáltatás.

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások
Elkülönített pénzforgalmi számlára vonatkozó előírás
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Elkülönített
pénzforgalmi
számlára A Kedvezményezettnek lehetősége van a
vonatkozó előírás
projekt
megvalósításához
elkülönített
bankszámlát
nyitni,
amely
a
már
meglévő
A projektre elkülönített pénzforgalmi
számlát szükséges nyitni (már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.
bankszámlához
alszámla
nyitása
is Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014.
elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a
akiknek a Magyar Államkincstár vezeti a kedvezményezettnek
projektszintű
számláját,
és
az
EU-s
programok elkülönített számviteli nyilvántartást kell
fogadására már nyitottak elkülönített vezetnie, és a projekttel kapcsolatos minden
célelszámolási számlát.
dokumentumot
elkülönítetten
szükséges
nyilvántartania, és legalább 2027. december
31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és
egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett
helyszíni ellenőrzés során szükséges az
elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre
állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be
kell tudni mutatni, hogy az Európai Uniós
források
megfelelő
módon
kerültek
felhasználásra,
a
kettős
finanszírozás
elkerülésének nyomon követhetőnek kell
lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források
elkülönített elszámolás mellett és kizárólag
arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre
a Támogató azt megítélte.
Amennyiben nem elkülönített bankszámlán

történik a támogatás kezelése, akkor a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz.
melléklet
3.9.1.7
pontja
alapján
elszámolható bankszámlanyitás költsége, a
rendes havi adminisztratív (kezelési) költség
és tranzakciós költség vonatkozásában a
projekt költségeinek elszámolása, vagy a
bankszámlán keletkező látra szóló kamat
arányos meghatározása, illetve a támogatás
rendeltetésszerű
felhasználásának
ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, a
projekttel
kapcsolatos
pénzforgalom
elkülönített
bankszámlán
történjen,
amennyiben lehetséges.
A támogatások jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása esetén a
Kedvezményezettet
visszafizetési
kötelezettség
terheli.
Fentiek
alapján,
valamint a visszafizetési szankció elkerülése
érdekében - nem kötelező jelleggel, de
figyelembe véve a korábbi programozási
időszak tapasztalatait - javasoljuk a projekt
keretében kapott támogatások elkülönített
bankszámlán történő vezetését.
3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos
elvárások
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Az eredeti szövegrészben nem szerepelt.
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.
3.7.1. Indikátorok
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Az eredeti szövegrészben nem szerepelt.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §.
(1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó
szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A
Felhívásra
beérkező
támogatási
kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet alapján standard kiválasztási
eljárásrend
alapján
kerülnek

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

kiválasztásra.
A támogatási kérelmekről az Irányító
Hatóság vezetője szakaszos elbírálással
dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet szabályai szerint nincs
lehetőség hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm.
rendelet szabályai szerint nincs lehetőség
szóbeli egyeztetésre.
Az Irányító Hatóság a támogatási
kérelmekről való döntés megalapozására
Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.
Az
eljárásrendre
vonatkozó
további
információk az ÁÚF 3. pontjában (A
támogatási kérelmek benyújtásának és
elbírálásának módja) találhatóak.
5.4. Előleg igénylése
Eredeti szövegrész
Az eredeti szövegrészben nem szerepelt.

A támogatási kérelmekről az Irányító
Hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet szabályai szerint lehetőség van
hiánypótlásra,
tisztázó
kérdés
alkalmazására.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm.
rendelet szabályai szerint nincs lehetőség
szóbeli egyeztetésre.
Az Irányító Hatóság a támogatási
kérelmekről való döntés megalapozására
Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.
Az
eljárásrendre
vonatkozó
további
információk az ÁÚF 3. pontjában (A
támogatási kérelmek benyújtásának és
elbírálásának módja) találhatóak.

Módosított szövegrész
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
(Pályázatok/Pályázati dokumentációk/Emberi
Erőforrás
Fejlesztési
Operatív
Program/Kapcsolódó
dokumentumok)
és
jelen felhívás szakmai mellékletei között
található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további
szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm.
rendelet 117/A. §-a tartalmazza.

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei
További elszámolhatósági feltételek
Eredeti szövegrész
Az eredeti szövegrészben nem szerepelt.

Módosított szövegrész
Szállítói
finanszírozású
bizonylatok elszámolása
Jelen

felhívás

keretében

elszámoló
szállítói

finanszírozás alkalmazása esetén a
Támogatást igénylő által elszámolásra
benyújtott
szállítói
finanszírozású
elszámoló
bizonylat
minimális
összegének el kell érnie a bruttó
1.000.000 Ft-ot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói
finanszírozású elszámoló bizonylat nem
nyújtható be záró kifizetési igénylés
keretében, kivéve, ha a projekt teljes
egészében
szállítói
finanszírozással
valósul meg.
5.6 Az elszámolhatóság további feltételei
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség
Eredeti szövegrész
E-beszerzés
funkció
használatára
vonatkozó kötelezettség:

Módosított szövegrész
E-beszerzés
funkció
használatára
vonatkozó kötelezettség:

Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
a
kedvezményezett
köteles
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.

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 Ftot.
3. Amennyiben a kedvezményezett az Ebeszerzés funkció használata mellett dönt,
vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó
beszerzései vonatkozásában az 1. és 2.
pontban foglaltak betartását.
E-beszerzés funkció használatára
vonatkozó tájékoztatás:
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.
6.2. A támogatói okirathoz csatolandó mellékletek listája
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A támogatási szerződéshez
mellékletek listája
1.
2.

3.

4.
5.

csatolandó

Nyilatkozat az utófinanszírozású
költségek köréről és mértékéről
Konzorciumi együttműködési
megállapodás (támogatásban
részesített projekt megvalósítására)
Kommunikációs terv (Széchenyi 2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv „KTK 2020“ szerint)
Adatfeldolgozási megbízási szerződés
Közbeszerzési terv

6.

Emelt összegű előleg iránti kérelem
(emelt összegű előleg igénylése
esetén)

7.

Likviditási terv (emelt összegű előleg
igénylése esetén)

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt
mellékleteket a támogatási szerződés
megkötése során csatolni szükséges.

A
támogatói
szerződéshez
mellékletek listája

csatolandó

1. Nyilatkozat az utófinanszírozású
költségek köréről és mértékéről
2. Konzorciumi együttműködési
megállapodás (támogatásban részesített
projekt megvalósítására)
3. Kommunikációs terv (Széchenyi 2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv „KTK 2020“ szerint)
4. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
5. Közbeszerzési terv
6. Likviditási terv (a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 117/A. § (1)
bekezdése alapján központi
költségvetési szerv, helyi
önkormányzat, önkormányzati
társulás, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság
kedvezményezett esetén,
amennyiben azonnali előleget
igényelt a 115. § (2a) bekezdés
alapján.)
Felhívjuk
figyelmét,
hogy
a
felsorolt
mellékleteket
a
támogatási
szerződés
megkötése során csatolni szükséges.

6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
1.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
4. számú mellékletében szereplő
alátámasztó dokumentumok (4.
melléklet: A kifizetési igénylésben

1. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4.
számú
mellékletében
szereplő
alátámasztó
dokumentumok
(4.
melléklet:
A
kifizetési
igénylésben

benyújtandó.
elszámolható
költségek
valódiságát
igazoló,
valamint a szakmai beszámolót
alátámasztó
dokumentumok
–
MÁTRIX)
2.

Együttműködési
megállapodások
az előírt partnerekkel

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt
mellékleteket az első kifizetési kérelem –
az előleget ideértve – benyújtása során
csatolni szükséges.

benyújtandó. elszámolható költségek
valódiságát igazoló, valamint a szakmai
beszámolót alátámasztó dokumentumok
– MÁTRIX)
2. Együttműködési
megállapodások
előírt partnerekkel

az

3. Emelt előleg iránti kérelem és
likviditási terv (a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése
alapján
emelt
előleg
igénylés
esetén.)

Felhívjuk
figyelmét,
hogy
a
felsorolt
mellékleteket az első kifizetési kérelem – az
előleget ideértve – benyújtása során csatolni
szükséges.
8. Likviditási terv
Eredeti szövegrész
Az eredeti szövegrészben nem szerepelt.

Módosított szövegrész
10. Likviditási terv

