Módosult a Skill laborok fejlesztése című felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Skill laborok fejlesztése” című (EFOP-4.2.2-16 kódszámú) felhívás.
A Felhívás érintett

Eredeti szövegezés

pontja
3.4.1.1 Műszaki és szakmai

A

elvárások

szükséges

/

pénzforgalmi
nyitása

Elkülönített
számla

projektre

elkülönített

nyitni

(már

Módosított szövegezés

pénzforgalmi
meglévő

számlát

bankszámlához

alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a
szervezeteket,
vezeti

a

akiknek

számláját,

a
és

Magyar
az

Államkincstár

EU-s

programok

fogadására már nyitottak elkülönített célelszámolási
számlát.

A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek
lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni,
amely a már meglévő bankszámla alszámlája is
lehet.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. §
alapján
a
kedvezményezettnek
projektszintű
elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a
projekttel
kapcsolatos minden 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. A támogatások jogszabálysértő vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a
Kedvezményezettet
visszafizetési
kötelezettség
terheli.
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, hogy a projekttel
kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán
történjen, amennyiben lehetséges.
Amennyiben

a

Kedvezményezett

elkülönített

bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás
fogadására

szolgáló

rendelkezésre

elkülönített

állásáról

szóló

bankszámla

igazolást

be

kell

nyújtania a Támogatónak.
5.6.

Az

elszámolhatóság

Piaci ár igazolása:

Piaci ár igazolása (kiegészítés):

további feltételei / Piaci ár

A Felhívás jelenleg nem tartalmaz a felsőoktatási

Amennyiben

igazolása

intézmények kapcsán külön szabályozást.

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1.

a

támogatást

igénylő

a

nemzeti

mellékletében meghatározott állami felsőoktatási
A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai

intézmény a szakmai vezető, az alprojektvezető,

megvalósításában

közvetlenül

valamint a további szakmai megvalósítók bérének

munkatársak

célfeladat

részére

résztvevő
kiírásával

vagy

tervezésénél a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot

honlapján

elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen:

tevékenység

elérhető

-

célfeladat) keretében akkor számolható el személyi

adatoktól maximum 100%-os eltérés megengedett

jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a projekt

azzal, hogy a 30%-ot meghaladó eltérést indokolni

keretében nem kerül munkabér elszámolásra. Ezen

szükséges,

jogcímek esetében is a fentiekben megállapított

alkalmazottjának az európai uniós projektben való

jellegének

azzal,

a

projektben

megfelelő

hogy

az

-

végzett
kereseti

intézmény

bérmaximumok a mérvadóak.

részvételre tekintettel megállapított havi illetménye,
illetve az európai uniós projektben való részvételre
tekintettel megállapított havi illetmény-, kereset
kiegészítésének

az

összege

együttesen

nem

haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által
hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó
kereset tízszeresét. Amennyiben a kereseti adatok
meghatározására

a

FEOR

kód

szerint

nincs

lehetőség, a támogatást igénylőnek a piaci árnak
való megfelelőséget legalább három, egymástól
független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú,
összehasonlítható, érvényes írásos árajánlattal kell
alátámasztania.
A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai
megvalósításában

közvetlenül

munkatársak

célfeladat

részére

résztvevő
kiírásával

vagy

túlszolgálat elrendelésével, illetve többletfeladatot
elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen:
célfeladat) keretében akkor számolható el személyi
jellegű

ráfordítás, ha

projekt

keretében

elszámolásra.
fentiekben

Ezen

a munkatárs számára a
nem

kerül

jogcímek

megállapított

munkabér

esetében

is

bérmaximumok

a
a

mérvadóak, amennyiben a célfeladat, túlszolgálat
időbelisége meghatározható és ezáltal viszonyítható
a

40

órás

foglalkoztatásra

meghatározott

bérmaximum összegéhez, egyébként a következő
bekezdésben foglaltak az irányadók.

5.6.

Az

további

elszámolhatóság
feltételei

beszerzés
használatára
kötelezettség

/

E-

E-beszerzés

funkció

használatára

vonatkozó

E-beszerzés

funkció

használatára

vonatkozó

kötelezettség:

kötelezettség:

funkció

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett

vonatkozó

köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt.

Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
a
kedvezményezettnek lehetősége van a projekt
keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem
tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak
szerint eljárni:

hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában
az alábbiak szerint eljárni:
1. A

kedvezményezett

ajánlattételi

határidőt

beszerzési
megelőző

igényét

az

legalább

öt

nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen
„Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
2. Nem

kell

közzétenni a beszerzési igényt a

3.000.000
összköltségű

Ft-nál

nagyobb

projektek

azon

elszámolható
szerződései

esetében, amelyek elszámolható összköltsége
nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

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.
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.
5.6. Az elszámolhatóság
további feltételei / Szállítói
finanszírozású
elszámoló
bizonylatok elszámolása

A Felhívás jelenleg nem tartalmazza a szállítói
finanszírozású
előírást.

számlák

elszámolására

vonatkozó

Szállítói
finanszírozású
elszámoló
bizonylatok
elszámolása
Jelen felhívás keretében 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.

