Módosult a Tanoda programok támogatása című
(EFOP-3.3.1-15 kódszámú) felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Tanoda programok támogatása” című (EFOP-3.3.1-15 kódszámú)
felhívás, az alábbiak szerint:

1. A felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás pontja
Felhívás szerint:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2015. évi
Fejlesztési Keretében 5 000 461 883 Ft.

Felhívás módosítás után:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az EFOP 2015. évi
Fejlesztési Keretében 5 300 000 000 Ft.

2. A 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pont
Kiegészítésre került az Együttműködések biztosítása pont az alábbiak szerint:

Felhívás szerint:
o együttműk ödés az EFOP-3.1.7-16 Esélyteremtés a k öznevelésben című k iemelt projek ttel, a
k iemelt projek t tanodai szak tanácsadóival, k iemelten a projek t végrehajtása (pl. bemeneti k imeneti mérések , k épzések , hálózati együttműk ödés), a projek t megvalósításával k apcsolatos
adatszolgáltatás, a szak mai megvalósítók

k épzése, valamint a szak mai program idők özi

felülvizsgálata k apcsán.

Felhívás módosítás után:
o együttműk ödés az EFOP-3.1.7-16 Esélyteremtés a k öznevelésben című k iemelt projek ttel, a
k iemelt projek t tanodai szak tanácsadóival, k iemelten a projek t végrehajtása (pl. bemeneti k imeneti mérések , k épzések , hálózati együttműk ödés), a projek t megvalósításával k apcsolatos
adatszolgáltatás, a szak mai megvalósítók

k épzése, valamint a szak mai program idők özi

felülvizsgálata k apcsán. A támogatás elnyerése esetén együttműködési megállapodások

megkötése szükséges legkésőbb a projekt megkezdését követő három hónapon belül vagy
legkésőbb 2017. július 31-ig.

Módosításra került a bemeneti és kimeneti mérésekre vonatkozó pont:

Felhívás szerint:

A bemeneti méréseket a tanuló szülője/törvényes képviselője között létrejött szerződés aláírását
követő két hónapon belül el kell végezni, ki kell értékelni. Köztes mérés felvétele is javasolt – legalább
hathavonta. A kimeneti méréseket legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig, leghamarabb a projekt
fizikai befejezését megelőző tanév vagy félév vége előtt egy hónappal lehet megvalósítani.

Felhívás módosítás után:
A bemeneti méréseket a tanuló szülője/törvényes képviselője között létrejött szerződés aláírását
követő két hónapon belül vagy 2017. november 1.-ig el kell végezni, ki kell értékelni. Köztes mérés
felvétele is javasolt – legalább hathavonta. A kimeneti méréseket legkésőbb a projekt fizikai
befejezéséig, leghamarabb a projekt fizikai befejezését megelőző tanév vagy félév vége előtt egy
hónappal lehet megvalósítani.
Módosításra került az elkülönített pénzforgalmi számla nyitására vonatkozó pont:

Felhívás szerint:
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.
Felhívás módosítás után:
Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása
A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van elkülönített bankszámlát nyitni,
amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített
számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten
szükséges nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító hatóság és

egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés során szükséges az elkülönített
nyilvántartásnak rendelkezésre állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az
Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős finanszírozás elkerülésének
nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás
mellett és kizárólag arra a célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A
támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Kedvezményezettet
visszafizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése, akkor a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja alapján elszámolható bankszámlanyitás költsége, a
rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a projekt
költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló kamat arányos meghatározása,
illetve a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt,
hogy a projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben
lehetséges.
Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit, akkor a támogatás
fogadására szolgáló elkülönített bankszámla rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania
a Támogatónak.

3. A 3.5.1. Indikátorok pont
Az indikátorok táblázat kiegészítésre került a 2018. december 31-ig elérendő célokkal.

4. Az 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pont

Kiegészítésre került a Számlaösszesítők alkalmazása pont az alábbiakkal:


Szak mai megvalósításhoz k apcsolódó anyagk öltség (anyagk öltség összesítő)

Módosításra került a szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra vonatkozó
rész:
Felhívás szerint:

Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs lehetőség.

Felhívás módosítás után:

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

Felhívás szerint:
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a k edvezményezett k öteles a projek t k eretében megvalósítandó, Kbt.
hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatk ozásában az alábbiak szerint eljárni:
1.

A k edvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal

k öteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
2.

Nem k ell k özzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható

összk öltségű projek tek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összk öltsége nem haladja
meg a 300.000 Ft-ot.

Felhívás módosítás után:
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:
Felhívjuk

a

figyelmet,

hogy

a

k edvezményezettnek

lehetősége

van

a

projek t

k eretében

megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatk ozásában az alábbiak szerint eljárni:
1. A k edvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt m egelőző legalább öt nappal
k öteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
2. Nem k ell k özzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb elszámolható összk öltségű
projek tek azon szerződései esetében, amelyek els zámolható összk öltsége nem haladja meg a
300.000 Ft-ot.
3. Amennyiben a k edvezményezett az E-beszerzés funk ció használata mellett dönt, vállalja a Kbt.
hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatk ozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:
A k edvezményezettek nek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funk ciójának
önk éntes

használatára.

Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt

megelőzően feltöltik beszerzési igényük et, 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 ebeszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár ig azolására
vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

