Módosult a Biztos Menedék című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Biztos Menedék” című (EFOP-1.2.5-16 kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a

támogatást

igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi

pontokat érintik:
1. Módosult és kiegészül a Felhívás bevezető része:
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
•

a

Felhívás

feltételeinek

megfelelő

projekteket

a

projektre

megítélt

támogatás:
1. krízisambulancia esetén 60.000.000-63.000.000 forint,
2. krízisközpont esetén 35.000.000-42.000.000 forint,
3.

félutas

ház

esetén

20.000.000-44.000.000

forint

közötti

vissza

nem

térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
4.

Titkos

Menedékház

(speciális

krízisközpont)

esetén

110.000.000-

120.000.000 forint.
2. Kiegészült a Felhívás 1.1. A felhívás indokoltsága és célja pontja:
Hazánkban ún. krízisközpontok és egy Titkos Menedékház biztosítanak szállást és
komplex

szolgáltatásokat

bántalmazás

miatt

elhagyására

kényszerülnek.

megnövelt

–

a

kapcsolati

akár

gyermekkel,
A

erőszak
akár

krízisellátás

férőhelykapacitással működő

azon

áldozatainak,

gyermek

nélkül

speciális
Titkos

–

elemét

Menedékház,

akik

a

otthonuk
jelenti

a

amely

a

kapcsolati erőszak súlyos életveszélyben lévő áldozatait fogadja. A Titkos
Menedékház
régiókban

a
is

fővárosban
létrehozni

működik,
egy-egy

ezért
ilyen

indokolt
speciális

a

konvergencia

intézményt.

A

krízisközpontok 2005 és 2014 között összesen 10719 fő számára nyújtottak
védett elhelyezést és segítő szolgáltatásokat. Sajnos alacsony azon kliensek
száma,

akik

természetes

támogató

közegükre

támaszkodhatnak a

lakhatási

probléma megoldását illetően. 2012-2013-ban a bántalmazottak 10,93%-a tudott
barátokhoz, rokonokhoz költözni a krízisellátást követően. Valószínűleg eleve azok
kerülnek krízisellátásba, akiknek valamilyen oknál fogva nincs erős természetes
támogató hátterük, illetve nem rendelkeznek olyan saját jövedelemmel vagy
megtakarítással,
(Albérletbe,

saját

mely

lehetővé

ingatlanba

tenné

számukra

az

albérletbe

költözést.

a krízisellátásból kilépőknek mindössze 6,85%-a

tudott költözni.)
Az ellátottak társadalmi reintegrációját segítő félutas házak 2006 óta működnek
Magyarországon, jelenleg hazánk 4-6 ilyen intézménnyel rendelkezik. Félutas
házakban átlagban 2 évig laknak a krízisellátásból kikerült bántalmazottak, ezt

követően

pedig

jellemzően

albérletbe,

szociális

bérlakásba

költöznek,

te hát

kikerülnek a szociális ellátórendszerből.
A konstrukció keretében megvalósítandó célok tevékenységcsoportok szerint:
4.

Titkos Menedékház kialakítása esetén:

A krízisellátás speciális elemét jelenti a Titkos Menedékház, amely a
kapcsolati erőszak súlyos életveszélyben lévő áldozatait fogadja. A Titkos
Menedékház védett elhelyezést és komplex segítő szolgáltatást biztosít az
áldozatok számára.
3. Módosult a Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás pontja:
A

Felhívás

meghirdetésekor

a

támogatásra

rendelkezésre

álló

tervezett

keretösszeg 1.640.000.000,- Ft.
4. Kiegészült a Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek pontja:
4.

tevékenységcsoport – Titkos Menedékház kialakítása – esetén:
•

szakmai tanácsadás a célcsoport részére (jogi, pszichológiai,
életvezetési tanácsadás)

•

állandó szakszemélyzet biztosítása

•

családgondozás, mentorálás

•

lakhatás biztosítása, és szükség esetén étkeztetés, ruházattal
való ellátás, mentálhigiénés ellátás biztosítása

•

egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréshez segítség nyújtása

•

szabadidős tevékenységek biztosítása a Titkos Menedékházban
ellátott családok, egyedülállók számára

•
A

célcsoport teljes körű ellátása

Kríziskezelő

központ,

Félutas

házak

és

a

Titkos

Menedékház

üzemeltetését és kialakítását is az érvényben lévő Szakmai protokoll
szerint kell megvalósítani (Felhívás 5. és 6. számú melléklete).
5. Kiegészült

a

Felhívás

3.1.2.2.

Választható,

önállóan

nem

támogatható

tevékenységek pontja:
4. Titkos Menedékház kialakítása esetén:
•

megfelelő

helyiségek

kialakítása,

bővítése,

felújítása,

akadálymentesítése
•

a

protokollban

leírt

szolgáltatások

nyújtásához

szükséges

értékű eszközök beszerzése
6. Kiegészült a Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja:

kis

Szakmai megvalósítás során, a tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó elvárások:
A félutas házak üzemeltetését és kialakítását az érvényben lévő Szakmai protokoll
szerint kell megvalósítani. (Felhívás 5. és 6. számú melléklete)
Titkos Menedékház kialakítása esetén az alábbi eredmények elérése
elvárt:

Megvalósítandó műszaki-szakmai
eredmény megnevezése

A projekt keretében kialakított
férőhelyek a Titkos Menedékházakban

Az eredmény leírása

A támogatott szolgáltatások
megvalósítása során létrejövő
férőhelyek száma a Titkos
Menedékházakban

A tulajdonság számszerűsíthető
célértéke

18

A tulajdonságok számszerűsíthető
célértékének mértékegysége

db

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága

Az igazolás módja: szakhatósági
engedély a működés tekintetében

Megvalósítandó műszaki-szakmai
eredmény megnevezése

Szakmai tanácsadás a célcsoport
részére (jogi, pszichológiai,
életvezetési, tanácsadás)

Az eredmény leírása

A projekt keretében megvalósuló
tanácsadási alkalmak száma

A tulajdonság számszerűsíthető
célértéke

500

A tulajdonságok számszerűsíthető
célértékének mértékegysége

alkalom

Az eredmény nem
számszerűsíthető, egyéb
tulajdonsága

Az igazolás módja: szakmai beszámoló,
tanácsadói feljegyzés vagy mentori
napló

Szakmai tervvel kapcsolatos elvárások
-

Krízisközpontok, Titkos Menedékházak és Félutas házak létesítése esetén
az előírt működési protokoll szerinti megvalósítás bemutatása;

-

a Titkos Menedékház tevékenységei esetében a támogatást igénylő
mutassa

be

lehatárolását

a
az

tevékenységeitől;

jelen

Felhívás

egyéb

keretében

(hazai,

uniós)

megvalósuló
forrásból

feladatok

megvalósított

7. Módosult a Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontja:
Elkülönített pénzforgalmi számla
A

Kedvezményezettnek

elkülönített

lehetősége

bankszámlát

nyitni,

van

amely

a
a

projekt
már

megvalósításához

meglévő

bankszámla

alszámlája is lehet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. §
alapján

a

kedvezményezettnek

nyilvántartást

kell

dokumentumot
2027.

elkülönítetten

december

ellenőrzést
szükséges

vezetnie,

31-ig

végző
az

projektszintű

és

a

szükséges

megőriznie.

hatóság

elkülönített

által

elkülönített

projekttel

nyilvántartania,

Az

irányító

végzett

és

hatóság

helyszíni

nyilvántartásnak

számviteli

kapcsolatos

minden
legalább

és

ellenőrzés

rendelkezésre

egyéb
során

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.
8. Kiegészült a Felhívás 3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos
egyéb elvárások pontja:
4.

Titkos Menedékház esetében:

Előnyt élveznek azok az igénylők, akik már működtetnek Krízisközpontot,
valamint akik a minimális 18-nál több férőhely kialakítását vállalják egy
Titkos Menedékház keretében.
9. A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezet alábbi bekezdése kiegészült:

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói
okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a
kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben
meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók
és az OP-eredmény-indikátorok esetében

10. Kiegészült a Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre pontja:
4.Titkos Menedékház kialakítása esetén:
A Gyvt. 51. §-ban meghatározott családok átmeneti otthonait fenntartó
szervezetek.
11. Módosult a Felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
pontja:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. év november hó 07.
naptól 2017. év október 2. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
2016. év november hó 30. nap
2017. év január hó 30. nap
2017. év március hó 16. nap
2017. év április hó 16. nap
2017. év május hó 16. nap
2017. év június hó 16. nap
2017. év augusztus hó 16. nap
2017. év október hó 2. nap
12. Módosult a Felhívás 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend pontja:
A 3. tevékenységcsoport (Félutas ház kialakítása) esetén országosan maximum 40
támogatási

kérelem

támogatható.

A

3.

tevékenységcsoport

választása

esetében, egy kérelemben legfeljebb kettő darab félutas ház hozható
létre az alábbiak szerint: egy félutas ház 20.000.000-22.000.000

forint,

két félutas ház 40.000.000-44.000.000 forint támogatás értékben.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint
lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.
13. Kiegészült

a

Felhívás

4.4.2.

Kiválasztási

kritériumok

3.

Tartalmi

értékelési

szempontok pontja:
7. szempont kiegészítése a Titkos Menedékház esetén:
7.1. A támogatást igénylő már működtet Krízisközpontot.
•

igen: 2 pont

•

nem: 0 pont

7.2. A támogatást igénylő részt vett kapcsolati erőszak témáját feldolgozó
prevenciós

program,

valamint

a

kapcsolati erőszak elleni,

a

széles

nyilvánosságot megszólító szemléletformáló kampány megvalósításában.
•

igen: 4 pont

•

nem: 0 pont

7.3. A támogatást igénylő 18 főnél több férőhelyen biztosítja a Titkos
Menedékház szolgáltatást.

•

igen: 4 pont

•

nem: 0 pont

14. Módosult a Felhívás 5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége pontja:
1)

krízisambulancia esetén 63.000.000 forint

2)

krízisközpont esetén 42.000.000 forint

3)

félutas ház esetén 44.000.000 forint

4)

Titkos Menedékház esetén: 120.000.000 forint

15. Módosult és kiegészül a Felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege pontja:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
1)

krízisambulancia esetén 60.000.000-63.000.000 forint

2)

krízisközpont esetén 35.000.000-42.000.000 forint

3)

félutas ház esetén 20.000.000-44.000.000 forint

4)

Titkos Menedékház esetén 110.000.000-120.000.000 forint

A 3. tevékenységcsoport esetében egy kérelemben kettő félutas ház is
létrehozható az alábbiak szerint: egy félutas ház 20.000.000-22.000.000
forint, két félutas ház 40.000.000-44.000. 000 forint támogatás értékben.
16. Kiegészült a Felhívás 5.4. Előleg igénylése pontja:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a helyi önkormányzat, önkormányzati társulás
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 jelen felhívás szakmai mellékletei között
található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5)
Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.
A

Kbt.

hatálya

alkalmazása

alá

esetén

eredményeként

tartozó

a

beszerzésnél,

támogatást

megkötött

igénylő

a

szerződésben köteles

szállítói

finanszírozás

közbeszerzési

eljárás

biztosítani a szállító

részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül
számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét.
17. Kiegészült a Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja:
2.

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

•

Eszközbeszerzés költségei
o

A

projekt

bekerülési érték
keretében

az

Sztv.

80.

§

(2)

bekezdésben,

illetve

az

államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Áhsz.) hatálya alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. §

(4) bekezdés

alapján meghatározott értékhatárig a

pontban jelzettek szerinti kis

értékű,

egy

Felhívás 3.1.2.2.

összegben leírható

tárgyi

eszközök beszerzése lehetséges.
•

Építéshez kapcsolódó költségek
o

átalakítás

o

felújítás

o

akadálymentesítés

Szakmai megvalósításhoz szükséges helyiség(ek) felújítása , átalakítása.
Kizárólag a projekt megvalósításához elengedhetetlen, építési engedélyt
nem

igénylő

haladhatja

átalakítás,
meg

a

felújítás

támogatható,

projekt

összes

melynek értéke

elszámolható

nem

költségének

krízisambulancia esetén a 1,5 %-át, krízisközpont esetén 30 %-át, titkos
menedékház esetén 30 %-át, félutas ház esetén 15%-át.
18. Kiegészült a Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja:
A

Felhívás

kezdete:

keretében

támogatott

projektek

Felhívás

megjelenését

követő

a

költségei
nap,

elszámolhatóságának

vége:

a

projekt

fizikai

befejezésének napja.
A

272/2014.

(XI.5.)

Kormányrendelet

szerint

mérföldkő

elérését

megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési
igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az abban igényelt
támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 1% -át, de legalább
a kétszázezer forintot.
A kizárólag szállítói finanszírozású kifizetési igénylés akkor nyújtható be,
ha

a

szállítói finanszírozásra

benyújtott

számla összege meghaladja

bruttó 1 millió forintot.
Vegyes

finanszírozású

(utófinanszírozású

és

szállítói

finanszírozású

számlákat vegyesen tartalmazó) kifizetési igénylés akkor nyújtható be,
ha a közvetlen szállítói számla összege meghaladja a bruttó 1 millió
forintot.

Vegyes

finanszírozású

kifizetési

igénylés

esetén

az

utófinanszírozott tételekre továbbra sincs semmilyen százalékos -, illetve
összegkorlát.
Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat
nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretébe n, kivéve, ha a projekt
teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.
A

projektelőkészítési

költségek

elszámolhatóságának

kezdete:

a

Felhívás

megjelenését követő naptól.
Számlaösszesítők alkalmazása
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön
történik a megvalósítás során az elszámolás:
•

Kis támogatástartalmú számlák összesítője

•

Szakmai

megvalósításhoz

kapcsolódó

útiköltség,

kiküldetési

költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
•

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség

összesítő)
•

Képzéshez

kapcsolódó

utazási,

étkezési

és

szállás

költség

–

(utazási és kiküldetési költség összesítő)
•

Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű

költségek összesítője)
•

Projektmenedzsmenthez

kapcsolódó

anyagköltség

(anyagköltség

összesítő)
A
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(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
továbbá

nevében
ezen

nyilatkozattételre,

személy

képviseletre

hozzátartozója

az

alábbi

jogosult

személy,

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

nyilatkozatté telre,

képviseletre

jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében
vagy

ugyanazon

szervezetében
fenntartói,

az

beszerzés
alábbi

vagyonkezelői,

vonatkozásában

jogok

valamelyikét

irányítási,

másik

ajánlattevő

gyakorolja:

képviseleti,

tulajdonosi,

munkáltatói

vagy

kinevezési; vagy
c)

ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő

vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
Az
8:1.

összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk.
§

(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 tájékoztatás:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt
keretében

megvalósítandó,

Kbt.

hatálya

vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

alá

nem

tartozó

beszerzései

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.
3.

Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata

mellett

dönt,

vállalja

a

Kbt.

hatálya

alá

nem

tartozó

beszerzései

vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.
A

kedvezményezetteknek

lehetőségük

van

a

pályázati

e -ügyintézés

felület e-beszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a
„Beszerzéseim”
feltöltik

menüpontba

beszerzési

az

igényüket,

ajánlattételi

úgy

azok a

határidőt

megelőzően

http://palyazat. gov.hu/e-

beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az

igényt

az

ajánlattételi

határidőt

szükséges

ésszerű időben javasolt

lehetőség

van

megjelölni

határidejét,

a

Felhívjuk a

figyelmet,

helyettesíti,

csupán

feltölteni.

többek

beszerzési igény
hogy

az

megelőzően,
között

tárgyát

és

elősegítheti

a

ajánlattételhez

A beszerzési igényben

az
a

e-beszerzés

az

ajánlattétel

módját,

teljesítési feltételeket.

funkció használata nem

szokásos

piaci

ár

igazolására

vonatkozó kötelezettségek teljesítését.
19. Kiegészült és módosult a Felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére,
illetve arányára vonatkozó elvárások pontja:
Projekt

előkészítés,

tervezés

(kivéve

közbeszerzési eljárások lefolytatásának

költsége) 2,5
Felújítás, átalakítás
krízisambulancia esetén: 1,5
krízisközpont esetén 30
Titkos Menedékház esetén 30
félutas ház esetén: 15
20. Kiegészült a Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei pontja:
1. sz. melléklet: Önéletrajz sablon
2. sz. melléklet: Támogatási Szerződés minta és Általános szerződési feltételek
3. sz. melléklet: Adatfeldolgozási megbízási szerződés
4. sz. melléklet: ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
5.

sz.

mellékelt:

Szakmai

protokoll

krízisközpontok,

valamint

félutas

működtetéséhez
6. sz. melléklet: Szakmai protokoll Titkos Menedékház működtetéséhez

ház

7.

sz.

melléklet:

„Nyilatkozat

az

utófinanszírozású

költségek

köréről

és

mértékéről” nyilatkozat sablon
8. sz. melléklet Likviditási terv sablon
Tájékoztatjuk tisztelt támogatást igénylőket, hogy támogatási kérelmek
benyújtására 2017. szeptember 21. naptól 2017. október 2. napig van
ismét lehetőség.

