Módosult a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című
(EFOP-1.5.2-16 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:
Bevezető rész
Eredeti szövegrész
Az együttműködés keretében a Kormány
vállalja, hogy:
•
a Felhívás feltételeinek megfelelő
projekteket a projektre megítélt 100 millió
– 500 millió Ft közötti vissza nem
térítendő
támogatásban
részesíti
a
rendelkezésre álló forrás erejéig;
1.2 A rendelkezésre álló forrás
Eredeti szövegrész
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
15 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális
Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

Módosított szövegrész
Az együttműködés keretében a Kormány
vállalja, hogy:
•
a Felhívás feltételeinek megfelelő
projekteket
a
projektre
megítélt
100.000.000 – 500.000.000 Ft közötti
vissza nem térítendő támogatásban részesíti
a rendelkezésre álló forrás erejéig;

Módosított szövegrész
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
14.108.573.225 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális
Alap
és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható
száma: 30-141 db.

A
támogatott
támogatási
kérelmek
várható száma: 30-150 db.
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Adatgyűjtés
Az eredeti szövegrészben nem szerepelt.
Az egyéni szintű adatgyűjtésre vonatkozó
előírást a jelen Felhívás 3.7.3 Egyéni szintű
adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló
felhívások esetén című része tartalmazza.
5.3. A támogatás mértéke, összege
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
a)
Az
igényelhető
vissza nem térítendő
a)
Az
igényelhető
vissza
nem
támogatás
összege:
minimum
100.000.000
térítendő támogatás összege: minimum
Ft,
maximum
500.000.000
Ft
a következő
100 millió Ft, maximum 500 millió Ft a
megkötések
alapján:
következő megkötések alapján:
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
Eredeti szövegrész
Az eredeti szövegrészben nem szerepelt.

Módosított szövegrész
A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szerint
mérföldkő
elérését
megelőzően
utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés
esetén kifizetési igénylés csak abban az
esetben nyújtható be, ha az abban igényelt
támogatás összege meghaladja a megítélt

támogatás 1%-át, de legalább a kétszázezer
forintot.
A kizárólag szállítói finanszírozású kifizetési
igénylés akkor nyújtható be, ha a szállítói
finanszírozásra benyújtott számla összege
meghaladja bruttó 1 millió forintot.
Vegyes finanszírozású (utófinanszírozású és
szállítói finanszírozású számlákat vegyesen
tartalmazó)
kifizetési
igénylés
akkor
nyújtható be, ha a közvetlen szállítói számla
összege meghaladja a bruttó 1 millió forintot.
Vegyes finanszírozású kifizetési igénylés
esetén
az
utófinanszírozott
tételekre
továbbra sincs semmilyen százalékos-, illetve
összegkorlát.
Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
szállítói
finanszírozású elszámoló bizonylat nem
nyújtható
be
záró
kifizetési
igénylés
keretében, kivéve, ha a projekt teljes
egészében szállítói finanszírozással valósul
meg.
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
További elszámolhatósági feltételek
Eredeti szövegrész
Az eredeti szövegrészben nem szerepelt.

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

Módosított szövegrész
Jelen
felhívás
keretében
szóbeli
megállapodás
alapján
történő
költségelszámolásra
legfeljebb
bruttó
százezer forintot meg nem haladó összegű
megrendelések esetén kerülhet sor.

Módosított szövegrész
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 kedvezményezett vagy
ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti
szerve -, annak tagja, 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, vagy a
szervezet
nevében
nyilatkozattételre,
képviseletre
jogosult
személy,
a
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 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 elszámolhatóság további feltételei
Számlaösszesítők alkalmazása
Eredeti szövegrész
Jelen
Felhívás
keretében
szóbeli
megállapodás
alapján
történő
költségelszámolásra nincs lehetőség.

Módosított szövegrész
A módosított szövegrészből kikerül
érintett mondat.

az

