Módosult a Nők a családban és a munkahelyen
(standard) című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Nők a családban és a munkahelyen (standard)” című (EFOP1.2.9-17 kódszámú) felhívás.
A módosítás részletei az alábbiak:


A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete az alábbiak szerint
módosult:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 13.306.000.000,- Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 66-72 db.



A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezete az alábbiak szerint
módosításra került:
A Kedvezményezettnek lehetősége van a projekt megvalósításához
elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla
alszámlája is lehet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
110/A. § alapján a kedvezményezettnek projektszintű elkülönített
számviteli nyilvántartást kell vezetnie, és 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.
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, a projekttel kapcsolatos pénzforgalom
elkülönített bankszámlán történjen, amennyiben lehetséges.
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kötelezettség terheli. Fentiek alapján, valamint a visszafizetési
szankció elkerülése érdekében - nem kötelező jelleggel, de figyelembe
véve a korábbi programozási időszak tapasztalatait - javasoljuk a
projekt keretében kapott támogatások elkülönített bankszámlán
történő vezetését.

 A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbiakkal
kiegészült:
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.

Számlaösszesítők alkalmazása
…


Célcsoport személyi jellegű ráfordításai (személyi jellegű
költségek összesítője)

 A Felhívás 6.2 A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája
fejezetében az alábbi melléklet törlésre került:
7. Bankszámla igazolás

