Módosult a Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális
feltételeinek javítását támogató felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok infrastrukturális feltételeinek
javítása” című (EFOP-2.2.4-VEKOP-16 kódszámú) felhívás.
A Felhívás

Eredeti szövegezés

Módosított szövegezés

érintett pontja
Felhívás 1. oldala

Magyarország Kormányának felhívása

Magyarország

Kormányának

a

Főigazgatóság

részére

Szociális

és

Főigazgatóság

Gyermekvédelmi

részére

az

általa

szakszolgáltatást

az

nyújtó

felhívása
általa

a

Szociális

fenntartott,

intézmények

és

Gyermekvédelmi

területi

gyermekvédelmi

infrastrukturális

és

szervezeti

fenntartott, területi gyermekvédelmi

fejlesztéseinek megvalósítására, a gyermekek védelméről és a gyámügyi

szakszolgáltatást nyújtó intézmények

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 60-66. §-

infrastrukturális

ai szerinti területi gyermekvédelmi szakszolgáltatási feladatok ellátásának

fejlesztéseinek

megvalósítására,
védelméről

a

és

a

gyermekek

korszerűsítése, minőségének fejlesztése érdekében.

gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 6066.

§-ai

szerinti

gyermekvédelmi

területi

szakszolgáltatási

feladatok ellátásának korszerűsítése,
minőségének fejlesztése érdekében.
Felhívás 1. oldala

•

projektjük

hozzájárulnak
védelméről

megvalósításával
a

és

gyermekek
a

gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

•

projektjük megvalósításával hozzájárulnak a gyermekek védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján kötelezően
működő

területi

gyermekvédelmi

szakszolgálatok

épületeinek,

tárgyi

feltételeinek korszerűsítéséhez, szervezetének fejlesztéséhez, a szakmai

törvény alapján kötelezően működő
területi

feladatellátás hatékonyabbá tételéhez.

gyermekvédelmi

szakszolgálatok
feltételeinek

épületeinek,

tárgyi

korszerűsítéséhez,

a

szakmai feladatellátás hatékonyabbá
tételéhez.
1.1 A felhívás

A felhívás fő célja a TEGYESZ-ek

A

indokoltsága és

feladatellátásának

minőségi

javítása az infrastrukturális feltételek és eszközellátottság, valamint

célja

javítása

az

infrastrukturális

a szervezeti működés fejlesztésével és a munkavégzés feltételeinek

feltételek

és

eszközellátottság

fejlesztésével és a munkavégzés

felhívás





a



TEGYESZ-ek

feladatellátásának

minőségi

a

területi

gyermekvédelmi

szakszolgálati

feladat

ellátás

infrastrukturális fejlesztése


a

területi

gyermekvédelmi

szakszolgáltatás

gyermekbarát,

ügyfélbarát jellegének erősítése, új feladatokra (gyermekvédelmi

szakszolgálati feladat ellátás

gyámság, támogatott közvetítői eljárás, örökbefogadás utánkövetése)

infrastrukturális fejlesztése

való alkalmassá tétele

területi

gyermekvédelmi



szakszolgáltatás
gyermekbarát,
jellegének
feladatokra

ügyfélbarát

erősítése,

támogatott

közvetítői

eljárás,

való alkalmassá tétele
területi



új

(gyermekvédelmi

gyámság,

a

a

területi

gyermekvédelmi

szakszolgáltatás

eredményességének

növelése tárgyi-és informatikai fejlesztéseken keresztül

örökbefogadás utánkövetése)


a

gyermekvédelmi

a

területi

célja

javításával az alábbi részcélok megvalósításával:

feltételeinek javításával az alábbi
részcélok megvalósításával:

fő

gyermekvédelmi

szakszolgáltatás
eredményességének növelése

a

területi

gyermekvédelmi

szakszolgáltatás

eredményességének

növelése szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósításán keresztül


a

diagnosztikai

és

pszichoterápiás

bővítésével az ellátás szakszerűbbé tétele

eszköztár

fejlesztésével,

tárgyi-és

informatikai

fejlesztéseken keresztül


a

diagnosztikai

pszichoterápiás

és

eszköztár

fejlesztésével, bővítésével az
ellátás szakszerűbbé tétele
3.1.1 Önállóan

Kiegészítve:

támogatható
tevékenységek

A

szakszolgálati

feladatellátás

hatékonyságának

növelése

szervezetfejlesztéssel
3

csoportos szervezetfejlesztési tevékenységek megvalósítása legalább
alkalommal,

programonként

legalább

12

fő

részvételével

(pl.

problémafeltáró és –kezelő workshop, szervezeti kultúra azonosítása és
fejlesztése, belső kommunikációs rendszer fejlesztése)
3.4.1.1. Műszaki

A projektre elkülönített pénzforgalmi

A

és szakmai

számlát

szükséges

elkülönített

elvárások

meglévő

bankszámlához

nyitni

(már

alszámla

projekt

megvalósításához
bankszámlát

a

nyitni,

Kedvezményezettnek
amely

a

már

lehetősége

meglévő

van

bankszámla

alszámlája is lehet.

nyitása is elegendő), kivéve azokat a
szervezeteket, amelyeknek a Magyar

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek

Államkincstár vezeti a számláját, és

projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel

az EU-s programok fogadására már

kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges nyilvántartania,

nyitottak elkülönített célelszámolási

és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és egyéb

számlát.

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,
jogszabálysértő

amelyre
vagy

a

Támogató

nem

azt

megítélte.

rendeltetésszerű

A

támogatások

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

felhasználásának

meghatározása,
ellenőrzése

illetve

nehézséget

a

támogatás
jelenthet.

rendeltetésszerű

Javasolt,

hogy

a

projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen,
amennyiben lehetséges.
Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit,
akkor

a

támogatás

fogadására

szolgáló

elkülönített

bankszámla

rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.
Kiegészítve:
Számszerűsített műszaki-szakmai elvárások pont kiegészítése:
Megvalósítandó műszakiszakmai
eredmény
megnevezése
Az eredmény leírása

Megvalósított szervezetfejlesztési programok
A
szakszolgálati
hatékonyságának
növelése
megvalósított
csoportos
tevékenységek száma

feladatellátás
érdekében
fejlesztési

A
tulajdonság
számszerűsíthető
célértéke
Igazolás módja

60
db
(szakszolgálatonként
3
db,
programonként legalább 12 fő részvételével)
jelenléti ív, tematika, szakmai beszámoló,
fotódokumentáció

A szervezetfejlesztésre vonatkozó költségekből a teljes támogatási összeg
maximum 3%-a számolható el a projekt terhére.
3.7.1 Indikátorok

Indikátor neve:
A

kitagolt

szociális

Indikátor neve:

gyermekvédelmi

ellátási

helyek

és

Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma

férőhely

kapacitása

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Szervezetfejlesztési
intézkedésekkel
érintett
intézmények száma

ESZA

db

Típusa1

Indikátor definíció:
Az ERFA rendelet 5. cikk (9) a.)
alpontjában
beruházási

meghatározott
prioritáshoz

intézkedések

kapcsolódó

keretében

a

fejlesztéssel érintett gyermekvédelmi
és

szociális

intézmények

ellátást

nyújtó

épületeinek

névleges

kapacitása összesítve.

OPkimeneti

Célérték
2018.10.31.
Célérték Azonosító
(a célérték
50%-a)
min. 10

min. 20

3.7

Indikátor definíció:
Azon intézmények száma összesítve, amelyek az ESZA rendelet 3. cikk (1)
b)

iv.)

alpontjában

meghatározott

beruházási

prioritáshoz

kapcsolódó

Névleges kapacitás: Az a maximális

intézkedések keretében végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés

létszám

főben

kifejezve,

fejlesztésére irányuló projektet.

igénybe

vevőt

az

egyidejűleg

ahány

infrastruktúra
szolgáltatásban

részesíteni képes.

Kiegészítés:
Az indikátor teljesülésének igazoló dokumentuma a projekt beszámoló.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem
alkalmazandó

szakpolitikai

mutatók

és

az

OP-eredmény-indikátorok

esetében.
5.4 Előleg

Kiegészítés:

igénylése

Felhívjuk

a

figyelmet,

hogy

a

központi

költségvetési

szerv,

helyi

önkormányzat, önkormányzati társulás, közvetlen vagy közvetett többségi
állami

tulajdonban

támogatási

álló

előleg

kedvezményezett

gazdasági

akkor
által

társaság

folyósítható,

benyújtott,

kedvezményezett

ha

az

az

adott

irányító

naptári

részére

hatóság

évre

a

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

Kiegészítés:

elszámolhatóság
további feltételei

Nem

közbeszerzés

köteles

beszerzések

összeférhetetlenségi

követelményei:
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében
a

nem

közbeszerzés

köteles

beszerzések

összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő,

vonatkozásában

az

alábbi

a)

amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek

tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a
szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá
ezen személy hozzátartozója az alábbi 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 nyilatkozattételre, képviseletre jogosult
személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy
ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az
alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői,
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
c)

ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő

vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. §
(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.
5.6. Az

E-beszerzés

elszámolhatóság

vonatkozó kötelezettség:

további feltételei /

Felhívjuk

E-beszerzés

kedvezményezett köteles a projekt

vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:

funkció

keretében

1.

a

funkció

használatára

figyelmet,

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt

hogy

megvalósítandó,

a
Kbt.

keretében

megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem

tartozó beszerzései

A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt

hatálya alá nem tartozó beszerzései

megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen

vonatkozásában az alábbiak szerint

„Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.

eljárni:
1.

A

2.
kedvezményezett

igényét

az

ajánlattételi

beszerzési
határidőt

elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.

megelőző legalább öt nappal köteles

3.

a

mellett

pályázati

e-ügyintézés

„Beszerzéseim”

felületen

menüpont

alatt

Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3.000.000 Ft-nál nagyobb

elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek
Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata
dönt,

vállalja

a

Kbt.

hatálya

alá

nem

tartozó

beszerzései

vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.

feltölteni.

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-

2. Nem kell közzétenni a beszerzési

beszerzés

igényt a 3.000.000 Ft-nál nagyobb

„Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik

elszámolható összköltségű projektek

beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon

azon szerződései esetében, amelyek

nyilvánosan elérhetőek lesznek.

elszámolható

Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges

összköltsége

nem

haladja meg a 300.000 Ft-ot.

funkciójának

önkéntes

használatára.

Amennyiben

a

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 ebeszerzés

funkció

használata

nem

helyettesíti,

csupán

elősegítheti

a

szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.
5.6. Az

A Felhívás jelenleg nem tartalmazza

Szállítói finanszírozás

elszámolhatóság

a

Jelen

további feltételei /

elszámolására vonatkozó előírást.

Szállítói számlák

szállítói

finanszírozású

számlák

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 Ftot.
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.

5.7 Az

Kiegészítés:

elszámolható

Szervezetfejlesztésre vonatkozó költségek 3%

költségek

mértékére, illetve
arányára
vonatkozó
elvárások

