Módosult a Célzott prevenciós programok a
szenvedélybetegségek megelőzése érdekében című
felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése
érdekében” című (EFOP-1.8.7-16 kódszámú) felhívás. az alábbiak szerint. A támogatási
kérelmek benyújtására 2017. november 15. naptól lesz ismét lehetőség.
I.

A Felhívás preambuluma az alábbiak szerint módosult:

Magyarország Kormányának felhívása azon állami, nem állami és egyházi fenntartású, a
szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen bejegyzett, az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J.
§-a, 39/L. §-a valamint 84. §-a szerinti szociális alapszolgáltatást nyújtó szociális
szolgáltatók/intézmények, vagy azok fenntartóik, illetve azon megelőző-felvilágosító
szolgáltatást
(42/2008.
EüM-SzMM
rend.
alapján)
végző
szociális
intézmények/szolgáltatók vagy azok fenntartói számára a szenvedélybetegség
megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjaik megvalósítására.

I.

A Felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem
támogatható tevékenységek pontja az alábbiak szerint módosult:
Eredeti szöveg:

Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Módosított szöveg:
Szakmai terv készítése

II.

A Felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek fejezet 4. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:

Iskolai színtéren kizárólag olyan prevenciós programok kerülhetnek megvalósításra,
amelyek rendelkeznek a nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben kötelezően
előírt szakmai ajánlással.
A szakmai ajánlás megszerzését igazoló tanúsítványt 2017. március 31-ig a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) állította ki. Az egyes közfeladatok átvételéről szóló
378/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § értelmében a NEFI 2017. március 31-én
jogutódlással megszűnt, feladatai integrálásra kerültek az Emberi Erőforrások
Minisztériumába. 2017. április 1-től kezdődően az Emberi Erőforrások Minisztérium

Egészségügyért Felelős Államtitkársága jogosult kiadni a szakmai ajánlás megszerzéséről
szóló tanúsítványt.
A szakmai ajánlás hiánya nem zárja ki a támogatási kérelem benyújtását és a program
előkészítését, azonban az iskolai színtéren folytatott prevenciós tevékenység csak abban
az esetben kezdhető meg, ha a tevékenységet végző Támogatást igénylő és/vagy
konzorciumi partner már rendelkezik a programra vonatkozó tanúsítvánnyal.
A tanúsítványt legkésőbb a Támogatási szerződés megkötéséig szükséges benyújtani.

III.

A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja az alábbiak
szerint módosult:

A Megvalósíthatósági tanulmánnyal kapcsolatos elvárások
A Megvalósíthatósági tanulmányban
túlmenően - részletezni kell:

–

a

sablonban

szereplő

általános

részeken

-

a projektmenedzsment személyi és szervezeti elvárásoknak való megfelelőségét,
továbbá a projektbe bevont/bevonandó szakmai megvalósítók szakmai
tapasztalatát, és kapcsolódásukat a fejlesztéshez; (Megvalósíthatósági tanulmány
4.2 fejezet);

-

a projekt ütemezését, erőforrás és tevékenységtervezést (Megvalósíthatósági
tanulmány 3.2 fejezet);

-

humán erőforrás és infrastruktúra igény/szükségletet és biztosításának módját;
(Megvalósíthatósági tanulmány 4.2 fejezet);

-

helyzetfelmérést, a közvetlen és közvetett célcsoporttagok bevonásának módját
(Megvalósíthatósági tanulmány 2.2 fejezet);

-

a
támogatást
igénylő
intézmény/szervezet
helyi
beágyazottságát,
kapcsolatrendszerét a megvalósítással összefüggésben; a tervezett fejlesztés
céljait, a célok illeszkedését a helyi fejlesztési igényekhez és a célcsoport
igényeihez; a célcsoport elérésének és bevonásának módját; (Megvalósíthatósági
tanulmány 1.1 fejezet);

-

a kötelező és választott tevékenységeket, különös tekintettel az új tevékenység,
szolgáltatás kialakítására vagy a meglévők tartalmi-módszertani megújítására, és
azok hozzájárulását a felhívás célrendszeréhez; (Megvalósíthatósági tanulmány
2.3 fejezet);

-

releváns esetben az Európai Unió által központilag finanszírozott programoktól a
finanszírozás lehatárolását, valamint a kapcsolódó fejlesztési programokhoz,
konstrukciókhoz való kapcsolódást, illeszkedési pontokat, azok egymásra épülését
és a szinergiákat, az ott elkészült fejlesztési eredmények esetleges felhasználási
módját (Megvalósíthatósági tanulmány 1.2.4 fejezet, 1.2.5. fejezet) különös
tekintettel:

o

a 2007-2013-as programozási időszakban a TÁMOP-5.2.5 „Gyermekek és
fiatalok integrációs programja”

o

a 2014-2020-as programozási időszak EFOP-1.2.1 „Védőháló a
családokért”, EFOP 3.2.9 „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
modellezése”

o

hazai forrásból megvalósított / megvalósuló KAB-KEF, KAB-AL, KAB-FF,
KAB-KT, KAB-ME programok keretében megvalósuló fejlesztésekkel való
összhangra és lehatárolásra;

-

a fentiekben megjelölt előd projektek, vagy más kapcsolódó projektek fenntartási
időszakára meghatározott tevékenységek szakmai és pénzügyi lehatárolását jelen
projekt keretében megvalósuló tevékenységektől; (Megvalósíthatósági tanulmány
1.2.4 fejezet);

-

az elérni tervezett célok számszerűsíthető eredményeit; (Megvalósíthatósági
tanulmány 2.4 fejezet);

-

a megvalósítás kockázatait és azok kezelésének módját; (Megvalósíthatósági
tanulmány 3.1.5 fejezet);

-

a fenntartási időszakra meghatározott kötelezettségek teljesítésének módját és
annak pénzügyi kereteit; (Megvalósíthatósági tanulmány 3.1.6 fejezet);

-

amennyiben a támogatást igénylő önkormányzat (önállóan vagy konzorciumi
partnerként) a Helyi Esélyegyenlőségi Programban nevesített esélyegyenlőségi
célcsoportok tekintetében a tervezett fejlesztés illeszkedését.

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

A Szakmai tervvel kapcsolatos elvárások
A Szakmai tervben – a sablonban szereplő általános részeken túlmenően - részletezni
kell:
-

a projektmenedzsment személyi és szervezeti elvárásoknak való megfelelőségét,
továbbá a projektbe bevont/bevonandó szakmai megvalósítók szakmai
tapasztalatát, és kapcsolódásukat a fejlesztéshez (Szakmai terv 2. fejezet);

-

a projekt során megvalósítani kívánt megelőzési program átfogó tervezését,
ütemezését, az erőforrás és tevékenység tervezést, a program értékelését
(Szakmai terv 2., 4. fejezet);

-

humán erőforrás és infrastruktúra igény/szükségletet és biztosításának módját
(Szakmai terv 2. fejezet);

-

helyzetfelmérést, a közvetlen és közvetett célcsoporttagok bevonásának módját a
veszélyeztetett populáció elérését, a specifikus célcsoport beazonosítását,
speciális szakmai szempontok érvényesítését (pl. a célcsoport elérését segítő
kreatív, értékes megoldások bemutatása, kulturális tényezők), a helyzetfelmérés

alapján meghatározható legfontosabb szükségletek leírását. a választott színtér és
módszer bemutatását; a beavatkozás megtervezését és tervezett megvalósítását
(beleértve az értékelést is) (Szakmai terv 1., 3., 4. fejezet);
-

A Szakmai terv elkészítésekor figyelembe kell venni a Felhívás Egyéb elvárások
3.4.1.3 pont alatt hivatkozott Felhívás 12. számú mellékletben részletezett
speciális értékelés szempontokat. a támogatást igénylő intézmény/szervezet helyi
beágyazottságát, kapcsolatrendszerét a megvalósítással összefüggésben; a
tervezett fejlesztés céljait, a célok illeszkedését a helyi fejlesztési igényekhez és a
célcsoport igényeihez; a célcsoport elérésének és bevonásának módját (Szakmai
terv 2., 3., 4. fejezet);

-

a kötelező és választott tevékenységeket, különös tekintettel az új tevékenység,
szolgáltatás kialakítására vagy a meglévők tartalmi-módszertani megújítására, és
azok hozzájárulását a felhívás célrendszeréhez (Szakmai terv 4 fejezet);

-

releváns esetben az Európai Unió által központilag finanszírozott programoktól a
finanszírozás lehatárolását, valamint a kapcsolódó fejlesztési programokhoz,
konstrukciókhoz való kapcsolódást, illeszkedési pontokat, azok egymásra épülését
és a szinergiákat, az ott elkészült fejlesztési eredmények esetleges felhasználási
módját, különös tekintettel:
o

a 2007-2013-as programozási időszakban a TÁMOP-5.2.5 „Gyermekek és
fiatalok integrációs programja”

o

a 2014-2020-as programozási időszak EFOP-1.2.1 „Védőháló a
családokért”, EFOP 3.2.9 „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
modellezése”

o

hazai forrásból megvalósított / megvalósuló KAB-KEF, KAB-AL, KAB-FF,
KAB-KT, KAB-ME programok keretében megvalósuló fejlesztésekkel való
összhangra és lehatárolásra;

-

a fentiekben megjelölt előd projektek, vagy más kapcsolódó projektek fenntartási
időszakára meghatározott tevékenységek szakmai és pénzügyi lehatárolását jelen
projekt keretében megvalósuló tevékenységektől (Szakmai terv 4. fejezet);

-

az elérni tervezett célok eredményeit, lehetőleg számszerűsítve is (Szakmai terv
4. fejezet);

-

a megvalósítás ütemezését, a kockázatait és azok kezelésének módját (Szakmai
terv 4., 5. fejezet);

-

a fenntartási időszakra meghatározott kötelezettségek teljesítésének módját és
annak pénzügyi kereteit (Szakmai terv 3. 5. fejezet);

-

a Helyi Esélyegyenlőségi Programjában nevesített esélyegyenlőségi célcsoportok
tekintetében tervezett fejlesztések és a jelen projektben tervezett tevékenységek
illeszkedését, amennyiben a támogatást igénylő önkormányzat (önállóan vagy
konzorciumi partnerként) (Szakmai terv 3., 4. fejezet).

IV.



A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és
projektmenedzsmenttel szembeni
szerint módosult:

szakmai elvárások fejezet ’A
elvárások’ pontja az alábbiak

A projektgazdának, (konzorciumban történő megvalósítás esetén bármely a
konzorcium vezetőjének) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt
projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati
jogviszony, vagy megbízási jogviszony keretében, vagy önkéntes szerződés
keretében. A projektmenedzsernek 3 éves projektmenedzsment tapasztalattal kell
rendelkeznie.

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:


V.



A projektgazdának, (konzorciumban történő megvalósítás esetén a konzorcium
vezetőjének) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt
projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati
jogviszony, vagy megbízási jogviszony keretében, vagy önkéntes szerződés
keretében. A projektmenedzsernek 3 éves projektmenedzsment tapasztalattal kell
rendelkeznie.

A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és
projektmenedzsmenttel szembeni
szerint módosult:

szakmai elvárások fejezet ’A
elvárások’ pontja az alábbiak

A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának
(konzorciumban történő megvalósítás esetén bármely konzorcium vezetőjének)
vállalnia kell a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezető alkalmazását is
munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy megbízási jogviszony
keretében, vagy önkéntes szerződés keretében. A pénzügyi vezetőnek szakirányú
pénzügyi végzettséggel, és 3 éves, pénzügyi területen szerzett tapasztalattal kell
rendelkeznie.

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:


A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának
(konzorciumban történő megvalósítás esetén a konzorcium vezetőjének) vállalnia kell
a projekt teljes időtartama alatt egy pénzügyi vezető alkalmazását is
munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony vagy megbízási jogviszony
keretében, vagy önkéntes szerződés keretében. A pénzügyi vezetőnek szakirányú
pénzügyi végzettséggel, és 3 éves, pénzügyi területen szerzett tapasztalattal kell
rendelkeznie.

VI.

A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’A
projektmenedzsmenttel szembeni elvárások’ pontja az alábbiakkal
egészült ki:



A projektmenedzser és pénzügyi vezető munkaidejét az alábbi táblában foglaltak
figyelembevételével szükséges megtervezni:

Igényelt támogatási
projektszinten

összeg

50 000 000 Ft - 60 000 000 Ft
között
60 000 001 Ft - 100 000 000 Ft
között
VII.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető
munkaideje
Projekt
önálló Projekt
konzorciumi
megvalósítása
formában
történő
esetén:
megvalósítása esetén:
legalább heti 6 óra

legalább heti 12 óra

legalább heti 10 óra

legalább heti 20 óra

A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és
projektmenedzsmenttel szembeni
szerint módosult:

szakmai elvárások fejezet ’A
elvárások’ pontja az alábbiak

A projektmenedzseri, a pénzügyi vezetői és szakmai vezetői feladatokat ugyanaz a
személy is elláthatja, amennyiben az előírt feltételeknek megfelel.
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
A projektmenedzseri, a pénzügyi vezetői feladatokat ugyanaz a személy is elláthatja,
amennyiben az előírt feltételeknek megfelel.
VIII. A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’III. A
Felhívás
3.1.2.2
választható,
önállóan
nem
támogatható
tevékenységei’ pontja az alábbiak szerint módosult:
4.
Az
iskolai
színtérhez
köthető
speciális
megelőző
modellprogramok,
csoportfoglalkozások legalább 10 csoport, csoportonként 12 fő bevonása. Az iskolai
színtéren kizárólag NEFI akkreditációval rendelkező programok valósulhatnak meg.
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
4.
Az
iskolai
színtérhez
köthető
speciális
megelőző
modellprogramok,
csoportfoglalkozások legalább 10 csoport, csoportonként 12 fő bevonása. Iskolai
színtéren kizárólag olyan prevenciós programok kerülhetnek megvalósításra, amelyek
rendelkeznek a nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben kötelezően
előírt szakmai ajánlással. 2017. április 1-től kezdődően az Emberi Erőforrások
Minisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkársága jogosult kiadni a szakmai ajánlás
megszerzéséről szóló tanúsítványt.
IX.

A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’Elkülönített
pénzforgalmi számla nyitása’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása
A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő
bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, akiknek a

Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak
elkülönített célelszámolási számlát.
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása
A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van
bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.

elkülönített

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 elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló
igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.

X.

A Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos elvárások pontja az alábbiakkal egészült
ki:

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.
XI.

A Felhívás 3.4.1.3.
módosult:

Egyéb elvárások

Jelen felhívás esetében nem releváns.

pontja az

alábbiak

szerint

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Kormányrendelet 2017.
január 01-től hatályos rendeletének 5. § (10) alapján a Főigazgatóság módszertani feladatai
keretében:
„A Főigazgatóság igazolja, hogy a szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű
ellátását, nappali ellátását vagy számukra megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szociális
szolgáltatók, intézmények, fenntartók szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott
prevenciós programjai megfelelnek-e a Nemzeti Drogellenes Stratégiában foglalt céloknak és
összhangban állnak-e a célzott prevenciós célú hazai pályázatokkal.”
Az egyes támogatási kérelmekhez kapcsolódó Szakmai terv fentiek szerinti megfelelőségét, a Felhívás
12. számú mellékletét képező eljárásrendben meghatározott szakmai vizsgálati szempontok alapján
vizsgálja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A Stratégiának és a kapcsolódó szakpolitikai
programban foglalt céloknak való megfelelés eredményeként nyilatkozat kerül kiállításra.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiadott nyilatkozat a támogatási kérelemmel
együtt nyújtandó be.
A nyilatkozattal kapcsolatos technikai információk a www.szgyf.gov.hu honlapon érhetőek el.
(Felhívás 12. számú melléklet)
XII.

A Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
pontja az alábbiak szerint módosult:

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
1. mérföldkő: a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 10 hónapon belül a
kötelezően vállalt tevékenységek megvalósításával elérendő személyek (fiatalok és
szülők) számának 30%-a bevonása megtörtént és a megítélt támogatási összeg 15%áról kifizetési kérelmet nyújt be.
2. mérföldkő: támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül a
kötelezően vállalt tevékenységek megvalósításával elérendők személyek (fiatalok és
szülők) számának 45%-a bevonása megtörtént és a megítélt támogatási összeg 60%áról kifizetési kérelmet nyújt be.
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
1. mérföldkő: a projekt megkezdésétől számított, a projekt időtartamának első
harmadánál a kötelezően vállalt tevékenységek megvalósításával elérendő személyek
(fiatalok és szülők) számának 30%-a bevonása megtörtént és a megítélt támogatási
összeg 15%-áról kifizetési kérelmet nyújt be.

2. mérföldkő: projekt megkezdésétől számított a projekt időtartamának második
harmadánál a kötelezően vállalt tevékenységek megvalósításával elérendők személyek
(fiatalok és szülők) számának 45%-a bevonása megtörtént és a megítélt támogatási
összeg 60%-áról kifizetési kérelmet nyújt be.

XIII. A Felhívás 3.5.1. A projekt megkezdése fejezete az alábbiak szerint
módosult:
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem
igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő
saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási
kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem
garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
Támogatás a felhívás megjelenését megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
A projekt megvalósítását a felhívás megjelenésének napjától a támogatást igénylő saját
felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási
kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem
garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

XIV.

A Felhívás 3.5.2. A projekt végrehajtására
időtartam fejezete az alábbiak szerint módosult:

rendelkezésre

álló

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt
támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt
támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatási szerződés
hatályba lépését követően minimum 12 hónap, de legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

XV.

A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezetében található indikátor tábla az
alábbiak szerint módosult:

Célérték 2018. december 15-ig
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
Célérték 2018. október 31-ig

XVI.

A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

Indikátor megnevezése: Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt
vevő személyek száma: Azon személyek száma összesítve, akik dokumentáltan
(igazoltan) részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott
beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló primer,
secunder és tertier prevenciós programok.

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

Indikátor definíciója: Egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban részt vevő
személyek száma: Azon személyek száma összesítve, akik dokumentáltan (igazoltan)
részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási
prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló primer, secunder és tertier
prevenciós programok.

XVII. A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete az alábbiakkal egészült ki:
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben
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.
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben
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.

XVIII. A Felhívás 3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból
megvalósuló felhívások esetén fejezete az alábbiak szerint módosult:
A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2016/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz.
mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben
meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia
a bevont célcsoportról.
A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő
személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és
megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa.
A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti,
melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal

összefüggő feladatok végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az
adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási
szerződés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi.
A személyes és különleges adatokat – a célcsoport tagok hozzájárulásával – a
Projektgazda
bizalmasan,
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és
monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel.
A fenti tevékenységet a felhívás mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási
szerződés, Kérdőív sablon, és Kérdőív sablon kitöltési útmutatója alapján kell elvégezni.
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz.
mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben
meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia
a bevont célcsoportról.
A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő
személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és
megfelelő formában az adatokat a támogató rendelkezésére bocsássa.
Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási
szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges elvégeznie a
projektgazdának.
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a Felhívás
szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és
eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt szempontok szerint szükséges
adatot gyűjteni. A Felhívás keretében megvalósuló projektek esetében a programokba
(Felhívás 3.1.1.1. fejezet 1 - 3. pontja, illetve 3.1.2.2 fejezet 1-4. pontja szerinti
tevékenységek) bevont személyek minősülnek Résztvevőknek.
Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a
felhívás szakmai melléklete.
A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti,
melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal
összefüggő feladatok végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az
adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási
szerződés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi.
A személyes és különleges adatokat – a célcsoport tagok hozzájárulásával - a
Projektgazda
bizalmasan,
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli, és
monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja fel.

XIX.

A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre fejezete az alábbiak szerint
módosult:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Azon állami, nem állami és egyházi fenntartású, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen
bejegyzett, az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J. §-a, 39/L. §-a valamint 84. §-a
szerinti szociális alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók /intézmények, vagy azok
fenntartóik,
amelyek
a
gazdasági
szervezetek
gazdálkodási
forma
szerinti
osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012.
(IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak.

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Azon állami, nem állami és egyházi fenntartású, a szolgáltatói nyilvántartásba jogerősen
bejegyzett, az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J. §-a, 39/L. §-a valamint 84. §-a
szerinti szociális alapszolgáltatást nyújtó szociális szolgáltatók /intézmények, vagy azok
fenntartói, továbbá azon megelőző-felvilágosító szolgáltatást (42/2008. EüM-SzMM rend.
alapján) végző szociális intézmények/szolgáltatók vagy azok fenntartói, amelyek a
gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel
elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO
besorolások valamelyikébe tartoznak.

XX.

A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre fejezete az alábbiakkal
egészült ki:

Jelen projektben tevékenységük a prevenciós feladatokra irányul.
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
Jelen projektben tevékenységük a prevenciós feladatokra irányul.

XXI.

A Felhívás 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezete az
alábbiak szerint módosult:

Lásd az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben.
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
Jelen felhívásra nem nyújthat be támogatási kérelmet a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság, annak telephelye, továbbá a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
irányítása, felügyelete alatt álló költségvetési szerv és intézmény.

XXII. A Felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és
módja az alábbiak szerint módosult:
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. 03. 03. naptól 2019.
03. 04. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek
kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. március 3. - 2017. április 14.
2017. április 20. - 2017. június 30.
2017. július 7. - 2017. október 31.
2017. november 7. - 2018. február 28.
2018. március 7. - 2018. június 29.
2018. július 5. - 2018. október 31.
2018. november 7. - 2019. március 4.

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. november 15. naptól
2018. március 22. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek
kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. november 15. - 2018. január 15-ig.
2018. január 22. - 2018. március 22.

XXIII. A Felhívás 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend pontja az alábbi mondattal
egészült ki:
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van
tisztázó kérdés alkalmazására.

XXIV. A Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok pontja az alábbiak szerint
módosult:
Eredeti szöveg:
1.

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
a) A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus
aláírás használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és
határidőben benyújtásra került.

b) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés
c) pontja szerint.
c) A támogatási kérelem a felhívásban
adattartalommal került benyújtásra.

meghatározott

formában

és

kért

d) A támogatást igénylő a felhívásban meghatározott lehetséges projektgazdai körbe
tartozik.
Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási
kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül
elutasításra kerül.

2.

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok
a) A kötelező mérföldkövek a felhívásban meghatározottak szerint betervezésre
kerültek a támogatási kérelemben.
b) Az indikátorok esetében legalább a minimálisan elvárt célérték vállalásra került a
támogatási kérelemben.
c) A kötelezően megvalósítandó műszaki-szakmai eredmények a felhívásban
meghatározottak szerint betervezésre kerültek a támogatási kérelemben.
d) A költségvetés a részletes szöveges indoklással együtt került betervezésre a
támogatási kérelemben.
e) A felhívás szerint kötelezően csatolandó dokumentumok, a
meghatározottak szerint, elektronikus formában benyújtásra kerültek.

felhívásban

f) Az igényelhető előleg maximális összegének azonnali előleg címén igényelt
mértéke nem haladja meg a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 116. § (2)
bekezdésében előírt mértéket.

Módosított szöveg:
1.

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok

Nem hiánypótoltatható
szempontok

jogosultsági

a)
A
támogatást
igénylő
által
benyújtott nyilatkozat elektronikus és –
elektronikus
aláírás
használatának
kivételével – papír alapú példánya
hiánytalan,
hibátlan
és
határidőben
benyújtásra került.

A
jogosultsági
szempont
szolgáló dokumentum/adat

alapjául

A
kérelem
elektronikus
benyújtását
hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozat

b)
A támogatást igénylő átlátható
szervezetnek minősül az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50.
§ (1) bekezdés c) pontja szerint.

Támogatási
kérelem
Átláthatósági
nyilatkozat menüpont, Nyilatkozat vezetői
tisztségviselők adataihoz.

c)
A támogatási kérelem a felhívásban
meghatározott
formában
és
kért
adattartalommal került benyújtásra.

Támogatási kérelem

d)
A támogatást igénylő a felhívásban
meghatározott lehetséges projektgazdai
körbe tartozik.

Támogatási
kérelem;
nyilvántartások (pl.: KSH)

Közhiteles

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási
kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül
elutasításra kerül.
2.

Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok
Hiánypótoltatható jogosultsági
szempontok

a) A kötelező mérföldkövek a felhívásban
meghatározottak szerint betervezésre
kerültek a támogatási kérelemben.
b) Az indikátorok esetében legalább a
minimálisan elvárt célérték vállalásra
került a támogatási kérelemben.
c) A kötelezően megvalósítandó műszakiszakmai eredmények a felhívásban
meghatározottak szerint betervezésre
kerültek a támogatási kérelemben.
d) A költségvetés a részletes szöveges
indoklással együtt került betervezésre a
támogatási kérelemben.
e) A felhívás szerint kötelezően csatolandó
dokumentumok,
a
felhívásban
meghatározottak szerint, elektronikus
formában benyújtásra kerültek.
f) Az
igényelhető
előleg
maximális
összegének
azonnali
előleg
címén
igényelt mértéke nem haladja meg a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 116. §
(2) bekezdésében előírt mértéket.
g) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
által kiadott támogató nyilatkozat

A jogosultsági szempont alapjául
szolgáló dokumentum/adat
Támogatási kérelem
Támogatási kérelem

Támogatási kérelem

Támogatási
menüpont

kérelem

–

Költségvetés

Támogatási kérelem - Dokumentum(ok)
csatolása menüpont
Támogatási kérelem

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által
kiadott támogató nyilatkozat

XXV. A Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet ’3.
értékelési szempontok’ pontja az alábbiak szerint módosult

Tartalmi

Eredeti szöveg:

1.

1.1

Értékelési szempont

Adható
pontszám

Minimális
elvárás

A
támogatást
igénylő
szervezetre
vonatkozó kiválasztási szempontok

14

9

A támogatást igénylő szervezet az alapító
dokumentuma vagy szervezeti és működési
szabályzata alapján a projekt céljait szolgáló
tevékenységek
ellátására
alkalmas
és
felhatalmazott
-

alkalmas és felhatalmazott: 1 pont

-

nem alkalmas vagy nem felhatalmazott: 0
pont

0-1

A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a
felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai
tapasztalatokkal
-

1.2

rendelkezik
a
szükséges
szakmai
tapasztalatokkal és az részletesen és
megalapozottan bemutatásra került: 5 pont

-

részben rendelkezik a szükséges szakmai
tapasztalatokkal vagy csak részben került
bemutatásra: 3 pont

-

nem
került
bemutatásra
megalapozott: 0 pont

vagy

0-5

nem

A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a
támogatási
kérelem
céljainak
eléréséhez
szükséges
humán
erőforrásokkal
és
infrastrukturális feltételekkel, illetve az ezek
biztosításához szükséges cselekvési tervvel
1.3

1.4

-

részletes és megalapozott bemutatás: 2
pont

-

csak részben került bemutatásra: 1 pont

-

nem
került
bemutatásra
megalapozott: 0 pont

vagy

0-2

nem

A
projekt
megvalósításához
szükséges
szervezeti
feltételek
rendelkezésre
állnak
(humán feltételek és a szervezeti stabilitást
biztosító feltételek)

0-2

Adható
pontszám

Értékelési szempont
-

részletes és megalapozott bemutatás: 2 pont

-

csak részben került bemutatásra: 1 pont

-

nem
került
bemutatásra
megalapozott: 0 pont

vagy

Minimális
elvárás

nem

A projektmenedzsment és szakmai vezető
tapasztalata és alkalmassága megalapozottan
bemutatásra kerül
1.5

-

a tapasztalat és az alkalmasság részletes
bemutatása: 4 pont

-

csak részben került bemutatásra: 2 pont

-

nem került bemutatásra vagy nem tapasztalt
és nem alkalmas: 0 pont
A támogatási kérelem célokhoz való
illeszkedésének vizsgálatának szempontjai

2.

Egyértelműen
meghatározza
keretében elérendő célokat
-

2.1

a

teljes mértékben meghatározza - minden
tervezett tevékenység a projekt célját szolgálja
(részletes bemutatás): 6 pont
a célokat egyértelműen meghatározza, de azok
bemutatása elnagyolt: 3 pont

-

nem ítélhető meg a tevékenységek és az
elérendő célok között az összhang: 0 pont
A projekt céljai illeszkednek a szakmapolitikai
környezethez, a kapcsolódó jogszabályok adta
keretekhez és a felhívásban meghatározott
konkrét célokhoz
illeszkedik

-

teljes
mértékben
bemutatás): 2 pont

-

nem ítélhető meg az illeszkedés: 0 pont

-

0-6

0-2

(részletes

A célcsoport megfelelően került meghatározásra
és részletesen bemutatásra kerül a célcsoport
elérésének, bevonásának módszertana

2.3

18

projekt

-

2.2

0-4

megfelelő és részletes bemutatás: 4 pont

0-4

11

Értékelési szempont
-

elnagyolt bemutatás: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0 pont

Adható
pontszám

Minimális
elvárás

A célok illeszkednek az igényekhez (pl. helyi
igények, célcsoport igényei) és ez alátámasztott
2.4

-

megfelelő és részletes bemutatás: 4 pont

-

elnagyolt bemutatás: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0 pont

0-4

A
projekt
hosszú
távú
hasznosulása
bemutatásra került és alátámasztott
-

2.5

a megvalósítani tervezett tevékenységek jól
szolgálják a támogatást igénylő fejlesztési
stratégiáját:2 pont

-

a megvalósítani tervezett tevékenységek
hozzájárulhatnak
a
támogatást
igénylő
fejlesztési stratégiájához: 1 pont

-

nem megítélhető a hasznosulás: 0 pont
A támogatási kérelem szakmai tartalmának
megfelelőségének vizsgálata

3.

0-2

37

A
támogatási
kérelemben
kizárólag
támogatható tevékenységek szerepelnek, és a
projektjavaslat az adott fejlesztési célhoz
tartozó összes kötelezően megvalósítandó
tevékenységet tartalmazza
-

3.1

3.2

kizárólag támogatható tevékenység szerepel
és az adott fejlesztési célhoz tartozó
kötelezően
megvalósítandó
tevékenységet
tartalmazza: 6 pont

-

az adott fejlesztési célhoz tartozó összes
kötelezően
megvalósítandó
tevékenységet
tartalmazza, de szerepelnek nem támogatható
tevékenységek: 3 pont

-

nem tartalmazza az adott fejlesztési célhoz
tartozó
összes
kötelező
tevékenységet
tartalmaz: 0 pont
Az
eredmények
eléréséhez
szükséges
tevékenységek
részletesen
bemutatásra

0-6

0-7

25

Adható
pontszám

Értékelési szempont
kerültek,
és
a
tervezett
szükségesek a célok eléréséhez

tevékenységek

-

részletes bemutatás és tevékenység célokkal
történő egyértelmű koherenciája: 7 pont

-

elnagyolt
bemutatás
koherencia: 4 pont

-

nem kerül bemutatásra: 0 pont

vagy

részleges

A tervezett tevékenységek hozzájárulnak
számszerűsíthető eredmények eléréséhez
-

3.3

a

teljes mértékben hozzájárulnak és részletes az
alátámasztás: 7 pont

-

teljes mértékben hozzájárulnak és elnagyolt az
alátámasztás: 3 pont

-

nem kerül bemutatásra: 0 pont

0-7

A vállalt indikátor és/vagy műszaki-szakmai
eredmények célértéke reálisan teljesíthető
-

3.4
-

az
indikátor
és/vagy
műszaki-szakmai
eredmények
célértékeinek
teljesítése
előkészített, reálisan tervezett: 2 pont

0-2

az
indikátor
és/vagy
műszaki-szakmai
eredmények célértéke nem reálisan tervezett:
0 pont
A cselekvési ütemterv megalapozott, az egyes
tevékenységek ütemezése megfelelő, illetve az
egymásra épülése biztosított

3.5

3.6

-

megalapozott, megfelelő és egymásra épülően
reálisan tervezett: 5 pont

-

a projekt ütemezése részben előkészített: 3
pont

-

nem megítélhető: 0 pont
A célok, a célokat szolgáló tevékenységek és az
azokhoz kapcsolódó, eredményeket objektív
módon mérni képes mutatók koherenciája,
kidolgozottsága
megfelelően
bemutatásra
került.

0-5

0-5

Minimális
elvárás

Adható
pontszám

Értékelési szempont
-

megfelelően bemutatásra került: 5 pont

-

részben került bemutatásra: 3 pont

-

nem
került
bemutatásra
vagy
koherencia, kidolgozottság: 0 pont

Minimális
elvárás

nincs

Kockázatelemzés releváns és teljes körű
3.7

-

releváns és teljes körű: 5 pont

-

releváns és nem teljes körű: 3 pont

-

nem releváns vagy nem bemutatott: 0 pont

4.

0-5

Pénzügyi szempontok vizsgálata

15

9

A költségvetési tervben szereplő költségek
részletesen
bemutatásra
kerültek,
azok
szakmailag alátámasztottak és szükségesek a
célok eléréséhez
4.1

-

teljes mértékben: 8 pont

-

elnagyoltan
kerül
bemutatásra
alátámasztottság és a szükségesség: 4

az

-

nem
kerültek
bemutatásra
vagy
alátámasztottak és szükségesek: 0 pont

nem

0-8

A költségvetési tételek pénzügyi szempontból
megalapozottak (ár-érték arány, piaci árnak
való megfelelőség)
4.2

-

teljes mértékben: 6 pont

-

részben: 3 pont

-

nem megítélhető: 0 pont

0-6

A szakmai tevékenységek és beszerzések
ütemezése alátámasztja a likviditási tervet
4.3

-

teljes mértékben: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0 pont

0-1

5.

Fenntarthatósági szempontok

3

5.1

A felhívásban előírt fenntartási kötelezettségek
teljesítése bemutatása került

0-1

-

teljes mértékben: 1 pont

3

Adható
pontszám

Értékelési szempont
-

Minimális
elvárás

nem került bemutatásra: 0 pont
A
fejlesztés
eredményeinek
hasznosulása
fenntartási időszakban bemutatásra került

5.2.

0-1

-

teljes mértékben:1 pont

-

nem került bemutatásra: 0 pont
Pénzügyi fenntarthatóság bemutatásra került

5.3

-

teljes mértékben: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0 pont

6.

0-1

Horizontális szempontok

2

2

Az esélyegyenlőségi szempontok, illetve
6.1

-

teljes mértékben: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0 pont
a Környezeti
érvényesülnek

6.2.

0-1

fenntarthatósági

0-1

-

teljes mértékben: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0 pont

7.

szempontok

Előnyt jelentő szempontok

9

A
fejlesztés
során
alternatív
pedagógia
módszertan alkalmazása valósul meg.
7.1.

-

bemutatásra került és alátámasztott: 3 pont

-

nem került bemutatásra: 0 pont

0-3

A fejlesztés megvalósításába önkénteseket
vonnak
be
több
tevékenységbe
(az
önkénteseket bevonó tevékenységek számának
növekedésével az adható pontok száma nő)
7.2.
-

5-8 tevékenységbe
önkéntest: 3 pont

bevont

legalább

10

-

3-4 tevékenységbe
önkéntest: 2 pont

bevont

legalább

10

-

1-2

tevékenységbe

bevont

legalább

0-3

0

Adható
pontszám

Értékelési szempont

Minimális
elvárás

10önkéntest: 1 pont
nem került önkéntes bevonásra: 0 pont

-

A
fejlesztés
a
kedvezményezett
járások
besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm.
rendelet
szerinti
térségben
(térségekben)
valósul meg
7.3.

8.

-

Komplex programmal fejlesztendő járásban:
3 pont

-

Fejlesztendő járásban: 2 pont

-

kedvezményezett járásban: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0 pont
Speciális szempont
A kiszervezés minden tevékenység
megfelelően alátámasztásra került.

8.1

-

teljes mértékben: 2 pont

-

nem került bemutatásra: 0 pont
MINDÖSSZESEN:

0-3

2
esetén

0

0-2

100

60

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre
adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot. A 60 pont elérése nem jelenti automatikusan a
támogatás megítélését!
Továbbá nem támogathatók azok a kérelmek sem, amelyek nem érik el egy adott értékelési szempont
esetében a feltüntetett minimumot.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 62 § (2)
értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, korábbi
lehetséges pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalansági eljárásokat is.
A pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanság pontszámot csökkentő tényezőként kerül
figyelembe vételre, az összesen elért pontszám 2 pontos csökkentésével. A levonása releváns
esetben az „1. A támogatást igénylő szervezetre (vagy konzorciumra) vonatkozó kiválasztási
szempontok” értékelési szemponton (1.1 - 1.4) kerül érvényesítésre.
A tartalmi értékelés során hiánypótlásnak helye nincs, de az Irányító Hatóság az értékelés során
tisztázó kérdést tehet fel, melynek megválaszolására legalább 3 napos határidőt kell biztosítani. A
tisztázó kérdés keretében új dokumentum nem kérhető be, tisztázó kérdés megválaszolása során új
dokumentum nem nyújtható be. A határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A
§ értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a
rendelet XVI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak
érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.

Módosított szöveg:
3.

Tartalmi értékelési szempontok

1.

Értékelési szempont

Adható
pontszám

Minimális
elvárás

A
támogatást
igénylő
szervezetre
vonatkozó
kiválasztási szempontok

14

9

A
támogatást
igénylő
szervezet
az
alapító
dokumentuma vagy szervezeti
és
működési
szabályzata
alapján
a
projekt
céljait
szolgáló
tevékenységek
ellátására
alkalmas
és
felhatalmazott

1.1

-

alkalmas és felhatalmazott:
1 pont

-

nem alkalmas vagy
felhatalmazott: 0 pont

Alapító okirat1

minimum 1 pont

0-1

1.2

-

0 pont esetén
elutasítás

nem

A
támogatást
igénylő
szervezet
rendelkezik
a
felhívás céljainak eléréséhez
szükséges
szakmai
tapasztalatokkal
-

Dokumentum

rendelkezik
a
szükséges
szakmai tapasztalatokkal és
az
részletesen
és
megalapozottan
bemutatásra került: 4 - 5
pont
részben
rendelkezik
a
szükséges
szakmai
tapasztalatokkal vagy csak

Szakmai terv

0-5

Adható
pontszám

Értékelési szempont

Minimális
elvárás

Dokumentum

részben került bemutatásra:
1 - 3 pont
-

nem
került
bemutatásra
vagy nem megalapozott: 0
pont
A
támogatást
igénylő
szervezet
rendelkezik
a
támogatási kérelem céljainak
eléréséhez szükséges humán
erőforrásokkal
és
infrastrukturális feltételekkel,
illetve az ezek biztosításához
szükséges cselekvési tervvel

1.3
-

részletes és megalapozott
bemutatás: 2 pont

-

csak
részben
bemutatásra: 1 pont

-

nem
került
bemutatásra
vagy nem megalapozott: 0
pont

Szakmai terv,
önéletrajzok

0-2

került

A projekt megvalósításához
szükséges szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak (humán
feltételek és a szervezeti
stabilitást biztosító feltételek)
1.4

-

részletes és megalapozott
bemutatás: 2 pont

-

csak
részben
bemutatásra: 1 pont

-

nem
került
bemutatásra
vagy nem megalapozott: 0
pont

-

a

tapasztalat

és

0-2

került

A
projektmenedzsment
és
szakmai vezető tapasztalata
és
alkalmassága
megalapozottan bemutatásra
kerül

1.5

Szakmai terv

az

Szakmai terv,
önéletrajzok
0-4

Értékelési szempont

Adható
pontszám

Minimális
elvárás

18

11

Dokumentum

alkalmasság
részletes
bemutatása: 3 - 4 pont
-

csak
részben
került
bemutatásra: 1 - 2 pont

-

nem került bemutatásra
vagy nem tapasztalt és nem
alkalmas: 0 pont
A
támogatási
kérelem
célokhoz
való
illeszkedésének
vizsgálatának szempontjai

2.

Egyértelműen meghatározza a
projekt keretében elérendő
célokat
-

teljes
mértékben
meghatározza
minden
tervezett tevékenység a
projekt
célját
szolgálja
(részletes bemutatás):

4 - 6 pont

2.1

a
célokat
egyértelműen
meghatározza,
de
azok
bemutatása elnagyolt: 1 - 3
pont

-

nem
ítélhető
meg
tevékenységek
és
elérendő célok között
összhang: 0 pont

0 pont esetén
elutasítás

a
az
az

A projekt céljai illeszkednek a
Nemzeti Drogellenes Stratégia
alapelveihez
szakmapolitikai
környezethez, a kapcsolódó
jogszabályok adta keretekhez
és
a
felhívásban
meghatározott
konkrét
célokhoz
-

minimum 1 pont

0-6

-

2.2

Szakmai terv

teljes mértékben illeszkedik
(részletes bemutatás): 1 - 2

Szakmai terv

minimum 1 pont

0-2

0 pont esetén
elutasítás

Adható
pontszám

Értékelési szempont

Minimális
elvárás

Dokumentum

pont
-

nem
ítélhető
meg
illeszkedés: 0 pont

az

A
célcsoport
megfelelően
került
meghatározásra
és
részletesen bemutatásra kerül
a
célcsoport
elérésének,
bevonásának módszertana
2.3

-

megfelelő
és
részletes
bemutatás: 3 - 4 pont

-

elnagyolt bemutatás: 1 – 2
pont

-

nem került bemutatásra: 0
pont

Szakmai terv

0-4

A
célok
illeszkednek
az
igényekhez (pl. helyi igények,
célcsoport igényei) és ez
alátámasztott
2.4

-

megfelelő
és
részletes
bemutatás: 3 - 4 pont

-

elnagyolt bemutatás: 1 - 2
pont

-

nem került bemutatásra: 0
pont

Szakmai terv

0-4

A
projekt
hosszú
távú
hasznosulása
bemutatásra
került és alátámasztott
-

2.5

-

a megvalósítani tervezett
tevékenységek
jól
szolgálják
a
támogatást
igénylő
fejlesztési
stratégiáját: 2 pont
a megvalósítani tervezett
tevékenységek
hozzájárulhatnak
a
támogatást
igénylő
fejlesztési stratégiájához: 1

Szakmai terv

0-2

Értékelési szempont

Adható
pontszám

Minimális
elvárás

37

25

Dokumentum

pont
-

nem
megítélhető
hasznosulás: 0 pont

a

A
támogatási
kérelem
szakmai
tartalmának
megfelelőségének
vizsgálata

3.

A
támogatási
kérelemben
kizárólag
támogatható
tevékenységek szerepelnek, és
a projektjavaslat az adott
fejlesztési
célhoz
tartozó
összes
kötelezően
megvalósítandó tevékenységet
tartalmazza
-

3.1

3.2

kizárólag
támogatható
tevékenység szerepel és az
adott
fejlesztési
célhoz
tartozó
kötelezően
megvalósítandó
tevékenységet tartalmazza:
4 - 6 pont

-

az adott fejlesztési célhoz
tartozó összes kötelezően
megvalósítandó
tevékenységet tartalmazza,
de
szerepelnek
nem
támogatható
tevékenységek: 1 - 3 pont

-

nem tartalmazza az adott
fejlesztési célhoz tartozó
összes
kötelező
tevékenységet tartalmaz: 0
pont
Az eredmények eléréséhez
szükséges
tevékenységek
részletesen
bemutatásra
kerültek,
és
a
tervezett
tevékenységek szükségesek a

Szakmai terv

0-6

Szakmai terv
0-7

Értékelési szempont

Adható
pontszám

Minimális
elvárás

Dokumentum

célok eléréséhez
-

részletes
bemutatás
és
tevékenység
célokkal
történő
egyértelmű
koherenciája: 5 - 7 pont

-

elnagyolt bemutatás vagy
részleges koherencia: 1 - 4
pont

-

nem kerül bemutatásra: 0
pont
A tervezett tevékenységek
hozzájárulnak
a
számszerűsíthető eredmények
eléréséhez

-

3.3

teljes
mértékben
hozzájárulnak és részletes
az alátámasztás: 4 - 7 pont

-

teljes
mértékben
hozzájárulnak és elnagyolt
az alátámasztás: 1 - 3 pont

-

nem kerül bemutatásra: 0
pont

Szakmai terv

0-7

A vállalt indikátor és/vagy
műszaki-szakmai eredmények
célértéke reálisan teljesíthető
-

3.4

-

3.5

az
indikátor
és/vagy
műszaki-szakmai
eredmények célértékeinek
teljesítése
előkészített,
reálisan tervezett: 1 - 2
pont

Szakmai terv

0-2

az
indikátor
és/vagy
műszaki-szakmai
eredmények célértéke nem
reálisan tervezett: 0 pont
A
cselekvési
ütemterv
megalapozott,
az
egyes
tevékenységek
ütemezése

0-5

Szakmai terv

Adható
pontszám

Értékelési szempont

Minimális
elvárás

Dokumentum

megfelelő, illetve az egymásra
épülése biztosított
-

megalapozott, megfelelő és
egymásra épülően reálisan
tervezett: 4 - 5 pont

-

a
projekt
ütemezése
részben előkészített: 1 - 3
pont

-

nem megítélhető: 0 pont
A célok, a célokat szolgáló
tevékenységek és az azokhoz
kapcsolódó,
eredményeket
objektív módon mérni képes
mutatók
koherenciája,
kidolgozottsága
megfelelően
bemutatásra került.

3.6

-

megfelelően
bemutatásra
került: 4 - 5 pont

-

részben került bemutatásra:
1 - 3 pont

-

nem került bemutatásra
vagy
nincs
koherencia,
kidolgozottság: 0 pont

Szakmai terv

0-5

Kockázatelemzés releváns és
teljes körű
-

releváns és teljes körű: 4 5 pont

-

releváns és nem
körű: 1 - 3 pont

-

nem releváns vagy
bemutatott: 0 pont

3.7

teljes

Szakmai terv

0-5

nem

4.

Pénzügyi
vizsgálata

szempontok

4.1

A
költségvetési
tervben
szereplő költségek részletesen
bemutatásra kerültek, azok
szakmailag alátámasztottak és

15

0-8

9
Szakmai terv,
Támogatási
kérelem
Költségek

Adható
pontszám

Értékelési szempont
szükségesek
eléréséhez

a

célok

-

teljes mértékben: 5 - 8 pont

-

elnagyoltan
kerül
bemutatásra
az
alátámasztottság
és
a
szükségesség: 1 - 4

-

nem kerültek bemutatásra
vagy nem alátámasztottak
és szükségesek: 0 pont
A
költségvetési
tételek
pénzügyi
szempontból
megalapozottak
(ár-érték
arány,
piaci
árnak
való
megfelelőség)

4.2
-

teljes mértékben: 4 - 6 pont

-

részben: 1 - 3 pont

-

nem megítélhető: 0 pont
A szakmai tevékenységek és
beszerzések
ütemezése
alátámasztja
a
likviditási
tervet

4.3
-

teljes mértékben: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0
pont
Fenntarthatósági
szempontok

5.

5.2.

-

teljes mértékben: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0
pont
A fejlesztés
hasznosulása

eredményeinek
fenntartási

Dokumentum

menüpont

minimum 1 pont

0-6

0 pont esetén
elutasítás

3

Szakmai terv,
Támogatási
kérelem
Költségek
menüpont

Szakmai terv,
Támogatási
kérelem
Költségek
menüpont

0-1

A felhívásban előírt fenntartási
kötelezettségek
teljesítése
bemutatása került
5.1

Minimális
elvárás

3
Szakmai terv

0-1

0-1

Szakmai terv

Értékelési szempont

Adható
pontszám

Minimális
elvárás

Dokumentum

időszakban bemutatásra került
-

teljes mértékben: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0
pont
Pénzügyi
fenntarthatóság
bemutatásra került

5.3

-

teljes mértékben: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0
pont

6.

Horizontális szempontok

Szakmai terv
0-1

2

2

Az
esélyegyenlőségi
szempontok, illetve
6.1

-

teljes mértékben: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0
pont

Szakmai terv
0-1

a Környezeti fenntarthatósági
szempontok érvényesülnek
6.2.

-

teljes mértékben: 1 pont

-

nem került bemutatásra: 0
pont

7.

Előnyt jelentő szempontok

Szakmai terv
0-1

9

A fejlesztés során alternatív
pedagógia
módszertan
alkalmazása valósul meg.
7.1.

7.2.

-

bemutatásra
került
és
alátámasztott: 1 - 3 pont

-

nem került bemutatásra: 0
pont
A fejlesztés megvalósításába
önkénteseket vonnak be több
tevékenységbe
(az
önkénteseket
bevonó
tevékenységek
számának
növekedésével
az
adható

0
Szakmai terv,
Támogatási
kérelem

0-3

0-3

Szakmai terv,
Támogatási
kérelem

Adható
pontszám

Értékelési szempont

Minimális
elvárás

Dokumentum

pontok száma nő)
-

5-8 tevékenységbe bevont
legalább 10 önkéntest: 3
pont

-

3-4 tevékenységbe bevont
legalább 10 önkéntest: 2
pont

-

1-2 tevékenységbe bevont
legalább 10 önkéntest: 1
pont

-

nem
került
önkéntes
bevonásra: 0 pont
A
fejlesztés
a
kedvezményezett
járások
besorolásáról szóló 290/2014.
(XI. 26.) Korm. rendelet
szerinti
térségben
(térségekben) valósul meg
Komplex
fejlesztendő
pont

programmal
járásban: 3

-

Fejlesztendő
pont

járásban:

-

kedvezményezett járásban:
1 pont

-

nem került bemutatásra: 0
pont

-

7.3.

8.

8.1

Szakmai terv,
Támogatási
kérelem

0-3

2

Speciális szempont

2

A
kiszervezés
minden
tevékenység
esetén
megfelelően
alátámasztásra
került.

0-2

-

teljes mértékben: 2 pont

-

nem került bemutatásra: 0
pont
MINDÖSSZESEN:

100

0

60

Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre
adott összpontszám nem éri el a minimális 60 pontot. A 60 pont elérése nem jelenti automatikusan a
támogatás megítélését!
Továbbá nem támogathatók azok a kérelmek sem, amelyek nem érik el egy adott értékelési szempont
(1.1, 2.1, 2.2, 4.2) esetében a feltüntetett minimumot.

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 62 § (2)
értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, korábbi
lehetséges pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalansági eljárásokat is.
A pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanság pontszámot csökkentő tényezőként kerül
figyelembe vételre, az összesen elért pontszám 2 pontos csökkentésével. A levonása releváns
esetben az „1. A támogatást igénylő szervezetre (vagy konzorciumra) vonatkozó kiválasztási
szempontok” értékelési szemponton (1.1 - 1.4) kerül érvényesítésre.
A tartalmi értékelés során hiánypótlásnak helye nincs, de az Irányító Hatóság az értékelés során
tisztázó kérdést tehet fel, melynek megválaszolására legalább 3 napos határidőt kell biztosítani. A
tisztázó kérdés keretében új dokumentum nem kérhető be, tisztázó kérdés megválaszolása során új
dokumentum nem nyújtható be. A határidőn túl beérkezett választ figyelmen kívül kell hagyni.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A §
értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet XVI.
fejezete szerinti közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem
számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.

XXVI. A Felhívás 5.4. Előleg igénylése pontja az alábbiak szerint módosult:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság
kedvezményezett esetén legfeljebb 50.000.000,- forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv,
közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, de legfeljebb 100.000.000
forint, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 116.
§ (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Kormány európai uniós források
felhasználásáért felelős tagja az a) és b) pontban meghatározott százalékos mértéket
megemelheti, ha a kedvezményezett likviditási tervet készít és a magasabb
támogatási előleg szükségességét megalapozottan indokolja.

Az előleg igénylésének feltételei:
-

a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,

- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb
az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű
biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
-

az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,

-

a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet.
Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában
igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon
belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás
a) 50 %-a, de civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság
kedvezményezett esetén legfeljebb 50.000.000,- forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv,
közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi
önkormányzat, köztestület kedvezményezett esetén, de legfeljebb 100.000.000
forint, ha a kedvezményezett
ba) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
A fenti összeghatárt és százalékos mértéket a 272/2014. (XI. 5.) Korm.rendelet 116.
§ (3) bekezdése alapján a Kormány európai uniós források felhasználásával
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja kezdeményezésére az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a Kormány európai uniós források
felhasználásáért felelős tagja az a) és b) pontban meghatározott százalékos mértéket
megemelheti, ha a kedvezményezett likviditási tervet készít és a magasabb
támogatási előleg szükségességét megalapozottan indokolja.
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 jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet
117/A. §-a tartalmazza.
Az előleg igénylésének feltételei:
-

a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,

- ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb
az előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű
biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
-

az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,

-

a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet.
Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában
igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon
belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.

XXVII.
A Felhívás 5.4. Előleg igénylése pontjából törlésre került az alábbi
szöveg:
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
támogatást igénylő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben
köteles biztosítani a szállító részére a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi
adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a
közbeszerzési eljárás 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 a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg
igénybe vételére is jogosult.
A szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be
igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül,
valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen

helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását
bizonyítja.

XXVIII. A Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre fejezet ’1. Projekt
előkészítés költségei’ pontja az alábbiak szerint módosult:
Eredeti szöveg:
A projekt előkészítő szakasza a jelen Felhívás megjelenésének napjától a támogatási
szerződésben rögzített projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart.
Módosított szöveg:
A projekt előkészítő szakasza a felhívás Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban
történő megjelenésének napjától (2016.07.05) a támogatási szerződésben rögzített
projekt megkezdésének időpontját megelőző napjáig tart.

XXIX. A Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre fejezet ’1. Projekt
előkészítés költségei’ pontja az alábbiak szerint módosult:

Eredeti szöveg:


Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
o

megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

Módosított szöveg:


Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
o

Szakmai terv elkészítése

XXX. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet
Projektmenedzsment költség’ pontja az alábbiakkal egészült ki:


’7.

Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja

Közszféra szervezet kedvezményezettek által igénybe vett szakértői szolgáltatást
kizárólag akkor számolhatják el a projekt keretében, ha a szakértői szolgáltatást
állami vagy önkormányzati költségvetési szerv, vagy 100%-ban állami vagy
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, egyéb szervezet látja el.

XXXI. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja az
alábbiak szerint módosult:

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete jelen
felhívás megjelenésének napja, vége: 2020. december 31.
szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:
A felhívás keretében a támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: a
felhívás Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1037/2016 (II.9) Korm. határozatban történő megjelenésének
napja (2016.07.05), vége: a projekt támogatási szerződésben rögzített fizikai
befejezésének napja.

XXXII.
A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontja az
alábbiak szerint módosult:
Eredeti szöveg:
Piaci ár igazolása
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci
árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több
lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján
kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók
szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában
rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy
közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében
beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három, egymástól független ajánlattevőtől
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes írásos árajánlat megléte
szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei
teljesíthetőek legyenek.
Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak
való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel
egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív
árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a
három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő
szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez
utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az
irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több
árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges
benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem,
támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor
kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által
meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.

A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár
a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés
során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.:
forgalmazó cégek honlapja).
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai
feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás)
szükséges,
mely
a
helyszíni
ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok,
kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött
szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.
Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására
alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem
egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől származnak, a
tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem
elszámolhatóak.
A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására a támogatási kérelemmel
együtt benyújtható független statisztika, illetve kimutatás is (különös tekintettel hivatalos
központi pl. KSH adatokra, kamarai díjszabásokra stb.) melynek megalapozottságát a
támogató ellenőrzi. Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő
feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi összeg nem
haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem
benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A támogatási kérelem
költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott személy
foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra
a tervezett költség számítási módja.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt
költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek,
szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy
a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét
és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy
beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az
egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi
engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének
alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális
eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális
gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt,
berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az
ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források
valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái,
katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek
adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).
Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci
árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés
teljesítésére való alkalmasságát.

A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás
esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét
alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a
módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség,
elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

Módosított szöveg:
Piaci ár igazolása
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci
árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több
lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján
kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók
szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában
rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy
közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő
beszerzések esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében
beérkezett ajánlatokkal történhet. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani, hogy az
igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.
Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak
való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel
egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív
árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivételt képeznek a
három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő
szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez
utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az
irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több
árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges
benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem,
támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor
kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által
meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár
a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés
során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.:
forgalmazó cégek honlapja).
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai
feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás)
szükséges,
mely
a
helyszíni
ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok,
kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy beszerzés eredményeként megkötött
szerződés aláírásának dátumához képest 6 hónapnál régebbiek.
Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására
alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem

egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől származnak, a
tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem
elszámolhatóak.
Az irányító hatóság a projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításában
közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai tekintetében a következő
bérmaximumokat határozza meg:
1.
A projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a szakmai vezető bérköltsége heti 40
órás foglalkoztatás esetében maximum havi bruttó 747 228 Ft lehet.
2.
Amennyiben alprojektvezető alkalmazására kerül sor, heti 40 órás foglalkoztatás
esetében maximum havi bruttó 586 444 Ft lehet.
3.
Amennyiben a projektmenedzsment illetve a szakmai vezető munkájának segítése
érdekében asszisztensi, koordinátori munkakörbe operatív munkatárs kerül alkalmazásra,
heti 40 órás foglalkoztatás mellett maximum havi bruttó 291 000 Ft bér kerülhet
számára megállapításra.
4.
A szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő ágazat specifikus
szakemberek vonatkozásában a bérköltség tervezése a Foglalkozások Egységes
Osztályozási Rendszerébe (FEOR) tartozó kódszám feltüntetése mellett, a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető „Foglalkozásonkénti alapbér- és kereset
átlagok korcsoportonként, a nemzetgazdaságban” kimutatásban szereplő havi kereset
alapján tervezendőek heti 40 órás foglalkoztatás esetében. Az ágazat specifikus
szakember, mint szakmai megvalósító bérét a költségvetés szöveges indoklásában a
FEOR kód és az alkalmazandó szakember korosztályának feltüntetésével kell ellátni. A
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján elérhető kereseti adatoktól megfelelő
indoklás mellett 30%-os eltérés megengedett.
Amennyiben valamely fentebb felsorolt munkatárs a projektben kevesebb, mint heti 40
órás foglalkoztatás keretében vesz részt, bérszintjének megállapítását a fentiek szerint
arányosítással szükséges elvégezni.
A projektmenedzsment, illetve a projekt szakmai megvalósításában közvetlenül
résztvevő munkatársak részére célfeladat kiírásával vagy túlszolgálat elrendelésével,
illetve többletfeladatot elrendelő megállapodás (továbbiakban együttesen: célfeladat)
keretében akkor számolható el személyi jellegű ráfordítás, ha a munkatárs számára a
projekt keretében nem kerül munkabér elszámolásra. Ezen jogcímek esetében is a
fentiekben megállapított bérmaximumok a mérvadóak.
Célfeladat illetve megbízási jogviszony esetén a Támogatást igénylő köteles figyelemmel
lenni a vonatkozó jogszabályok előírásaira. Emellett az európai uniós források hatékony
és eredményes felhasználása érdekében köteles betartani az elszámolhatósági
szabályokat és az egyenlő munkáért járó értékarányos, lehetőség szerint egyenlő
juttatás alapelvét. A célfeladat és megbízási jogviszony esetében annak összegének
arányosnak kell lennie a projektben elvégzendő feladatok mennyiségével, időbeliségével.
A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az
adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik, és részletesen be kell
mutatni a tervezett költség számítási módját.

A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt
költségvetésének és az abban szereplő költségtételeknek megfelelően részletezettnek,
szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy
a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét
és bemutatását minden költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy
beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak felosztása költség tételekre, az
egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére vonatkozóan.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott előzetes egyedi
engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének
alátámasztásával lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális
eszköz, technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális
gyártóberendezések, kutatáshoz alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt,
berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az
ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi források
valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek árlistái,
katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független szervezeteknek
adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre bocsátja).
Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a piaci
árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés
teljesítésére való alkalmasságát.
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás
esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét
alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a
módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség,
elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

XXXIII. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet
’Számlaösszesítők alkalmazása’ pont az alábbi szerint egészült ki:
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a
megvalósítás során az elszámolás:
•

Kis támogatástartalmú számlák összesítője

•
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
(személyi jellegű költségek összesítője)

személyi

jellegű

ráfordítás

költsége

•
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és
kiküldetési költség összesítő)
•
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása (személyi jellegű költségek
összesítője)
•
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és
kiküldetési költség összesítő)
•

Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)

•
Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség (utazási és
kiküldetési költség összesítő)

XXXIV. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet az
alábbiak szerint módosult:
Eredeti szöveg:
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.

Módosított szöveg:
A 272/2014. (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 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
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

másik

ajánlattevő

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.
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:

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 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.

XXXV. A Felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára
vonatkozó elvárások pontja az alábbiak szerint módosult:
Eredeti tábla:
Maximális mértéke az összes
elszámolható költségre vetítve

Költségtípus

(%)
Projekt-előkészítés, tervezés
Közbeszerzési eljárások lefolytatása

8,5

Projektmenedzsment
Kötelező
biztosítása

tájékoztatás,

nyilvánosság

0,5%

Általános költségek (rezsi)

1,0%

Tartalék

0,5%

Módosított tábla:
Maximális mértéke az összes
elszámolható költségre vetítve

Költségtípus

(%)
Projekt-előkészítés, tervezés
Közbeszerzési eljárások lefolytatása

8,5

Projektmenedzsment
Kötelező
biztosítása

tájékoztatás,

nyilvánosság

0,5%

Általános költségek (rezsi)

1,0%

Tartalék

0,5%

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

10%

XXXVI. A Felhívás 6.1. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó
mellékletek listája pontja az alábbiak szerint módosult:
A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
1.

megvalósíthatósági tanulmány

2.

projektmenedzser önéletrajza

3.

pénzügyi vezető önéletrajza

4.

szakmai vezető önéletrajza

5.
konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására
(releváns esetben)
6.

létesítő okirat

7.

nyilvántartásba vételi engedély

8.

Fenntartói nyilatkozat – releváns esetben

9.

árajánlatok piaci ár igazolásához (releváns esetben)

10.

nyilatkozat a közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről

11.
Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés, Szabályossági tanúsítvány – releváns
esetben
12.

Indikatív árajánlatok

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
1.

Szakmai terv

2.

Projektmenedzser önéletrajza

3.

Pénzügyi vezető önéletrajza

4.

Szakmai vezető önéletrajza

5.

A kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek – a
költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyházi
jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és az állam kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – pénzügyi intézmény által
igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája

6.

Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására
(releváns esetben)

7.

Létesítő okirat

8.

Nyilvántartásba vételi engedély

9.

Fenntartói nyilatkozat –releváns esetben

10.

Nyilatkozat a közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről

11.

Közbeszerzési utóellenőrzési jelentés, Szabályossági tanúsítvány – releváns
esetben

12.

Indikatív árajánlatok

13.

Együttműködési megállapodás (az intézményi együttműködésekhez kapcsolódóan,
minimum három együttműködési partnerrel kötött megállapodás szükséges)

14.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiadott nyilatkozat a Szakmai
Tervben szereplő tervezett fejlesztés jóváhagyásáról.

15.

A támogatási kérelmet benyújtó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a benyújtott
kérelem mellékletét képező Szakmai terv tartalma megegyezik az Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság által kiadott nyilatkozathoz benyújtott Szakmai
terv tartalmával.

XXXVII. A Felhívás 6.2. A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek
listája pontja az alábbiak szerint módosult:
1.

A kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek – a
költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyházi
jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és az állam kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – pénzügyi intézmény által
igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája

2.

Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt
megvalósítására (amennyiben releváns)

3.

Adatfeldolgozási szerződés

4.

Közbeszerzési terv

5.

A számlavezető bank által kiállított bankszámla igazolás a támogatás fogadására
szolgáló bankszámla elkülönítettségéről

6.

Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről és mértékéről

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

1.

Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt
megvalósítására (amennyiben releváns)

2.

Adatfeldolgozási szerződés

3.

Közbeszerzési terv

4.

A számlavezető bank által kiállított bankszámla igazolás a támogatás fogadására
szolgáló bankszámla elkülönítettségéről

5.

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).

6.

A nevelési–oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben kötelezően előírt
szakmai ajánlás megszerzését igazoló / tanúsítvány – amennyiben az szakmai
ajánlás / tanúsítvány már rendelkezésre áll.

XXXVIII. A Felhívás 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek
listája pontja az alábbiakkal egészült ki:
1. Likviditási terv (a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése alapján
emelt előleg igénylés esetén.)
2. Emelt előleg iránti kérelem (a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 116. § (3) bekezdése
alapján emelt előleg igénylés esetén.)

XXXIX. A Felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI pontja az
alábbiak szerint módosult:
1. Önéletrajz minta
2. Adatfeldolgozási megbízási szerződés

3. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
4. Konzorciumi együttműködési megállapodás sablon
5. Együttműködési megállapodás minta (az intézményi együttműködésekhez
kapcsolódóan)
6. Nyilatkozatsablon az utófinanszírozási költségek köréről és mértékéről
7. Nyilatkozat a közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről minta
8. Likviditási terv minta
9. Megvalósíthatósági tanulmány sablon
10. Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához

szöveg helyébe az alábbi szöveg lép:

1. Önéletrajz minta
2. Adatfeldolgozási megbízási szerződés
3. ESZA kérdőív és kitöltési útmutató
4. Konzorciumi együttműködési megállapodás Támogatási kérelem benyújtására
– sablon
5. Konzorciumi együttműködési megállapodás Támogatásban részesített projekt
megvalósítására - sablon
6. Együttműködési megállapodás minta (az intézményi együttműködésekhez
kapcsolódóan)
7. Nyilatkozat a közvetett költségek közbeszerzési érintettségéről minta
8. Likviditási terv minta
9. Szakmai terv sablon
10. Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához
11. A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
12. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által a Szakmai terv
Stratégiának való megfelelőségének vizsgálata során alkalmazott – eljárásrend
és mellékletei

XL.

A Felhívás 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI fejezet ’A
felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok’ pontja az alábbi szöveggel
egészült ki:

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm.
rendelet

