Módosult A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése című felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése”
című (GINOP-5.3.4-16 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban:
-

Címlapon törlésre került a „minimum 19 millió Ft” szövegrész és a maximális támogatási
összeg 142 millióról 147 millióra nőtt, ezzel együtt az előleg maximális összege is 73,5 millióra
nőtt:
„Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

-



a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt maximum 147 millió
Ft forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló
forrás erejéig;



a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum
73,5 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.”

A felhívás 1.2 pontja kiegészült az alábbi szövegréssel:
„A következő ágazatokban/alágazatokban kizárólag összevontan, egy támogatási kérelem
beadására van lehetőség:

-

1)

"C" – Feldolgozóipar esetében: fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása; papír,
papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység; vegyi anyag, termék gyártása, gyógyszergyártás; nemfém ásványi termék gyártás, valamint a
Bútorgyártás alágazatok esetén az összevont támogatási összeg 104 millió forint.

2)

"C" – Feldolgozóipar esetében: gép, gépi berendezés gyártása és az ipari gép,
berendezés, eszköz javítása alágazatok esetében az összevont támogatási összeg 82
millió forint.

3)

"D" - Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágazat, valamint "G" Kereskedelem, gépjárműjavítás ágazaton belüli gépjármű-, motorkerékpár
kereskedelme, javítása alágazat esetében az összevont támogatási összeg 51 millió
forint.

4)

”H” – Szállítás, raktározás esetében: a Raktározás, tárolás, valamint a Postai,
futárpostai tevékenység alágazatok esetében az összevont támogatási összeg 147
millió forint.

5)

"J" - Információ, kommunikáció, "K" - Pénzügyi, biztosítási tevékenység, "L" –
Ingatlanügyletek és "M" - Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatok
esetében az összevont támogatási összeg 80 millió forint.

6)

"N" - Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, és az "R" - Művészet,
szórakoztatás, szabadidő ágazatok esetében az összevont támogatási összeg 90
millió forint.”

A felhívás 1.2 pontban a bekezdés kiegészült az alábbi mondattal: „Az összevonással érintett
ágazatokra benyújtott támogatási kérelmek közül az elbírálás során előnyt élvez a nagyobb
lefedettséget biztosító, több ágazatot/alágazatot magába foglaló projektterv.”

-

Továbbá a felhívás 1.2 pontjában a várható támogatási kérelmek száma 35-ről 24-re csökkent
A felhívás 3.4.1.1. aa) első alpontja kiegészült a „kedvezményezettnél, illetve” továbbá a ab)
pontban törlésre került az „a konzorciumvezetőnél”

-

A felhívás 3.4.1.1 fe) pontja kiegészült az alábbi szöveggel: „A közlemény alapján jelenleg az
elszámolható normatíva elméleti képzés esetén: max. 455 Ft/fő/óra.” – ez a módosulás a
felhívás 5.5 ed), 5.7 pontjában is átvezetésre került.

-

A felhívás 3.4.1.1 hb) hc) pontjában az adatszolgáltatáshoz használandó e-mail cím
gazdasagfejlesztes@ngm.gov.hu-re módosult.

-

A felhívás 3.4.1.2 pontja kiegészült az alábbi mondattal: „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.”

-

A felhívás 3.7.1. pontjában szereplő táblázat az alábbi magyarázattal egészült ki: „A
támogatásban részesült, jogszerű foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés keretében
tájékoztatást és/vagy segítséget kapott munkaerő-piaci szereplők száma” nevű indikátor a
táblázatban megbontott formában szerepel. A 8v beruházási prioritás alatt OP szintű
célértékhez a (25 000 db) együttesen járulnak hozzá. Továbbá a támogatást igénylő a projekt
megvalósításával hozzájárul a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban
foglalt, 8v beruházási prioritáshoz kapcsolódó „Jogszerű foglalkoztatást célzó projektek
száma” output indikátor teljesítéséhez (az indikátorokra vonatkozóan a támogatást igénylőnek
projekt szinten nem szükséges elérendő célértéket meghatároznia).”

-

Ezzel együtt a felhívás ezen pontjában a konzorcium mellett megjelent a támogatást igénylő
kifejezés.

-

A felhívás 4.1.1 pontja kiegészült a „valamint a 60 millió forint támogatási összeg alatti
ágazatokat” szövegrésszel, továbbá törlésre került a „amelyben az egyik tag a támogatási
kérelemmel érintett ágazatban/alágazatban/szakágazatban tagszervezettel rendelkezik,
továbbá amelyben az egyik tag:
b) Ágazati Párbeszéd Bizottságot alkotó tagszervezet, érdekképviseleti szervezet vagy
c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján országosan vagy
ágazati szinten reprezentatív szervezet vagy
d) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban tagsági joggal rendelkező munkavállalói
vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezet, szövetség.”

-

A felhívás 4.1.1 b) pontja az alábbi kiegészítéssel módosult: „Jelen Felhívás keretében 60
millió forint támogatási igényig a támogatási kérelem benyújtására önállóan vagy konzorciumi
formában, míg 60 millió forint támogatási igény fölött kizárólag konzorciumi formában van
lehetőség, a konzorcium tagjainak maximális száma 4 db.”

-

A felhívás 4.1.1 d) pontjában az adott ágazatban végzett tevékenység minimális ideje két
évről egy évre változott az alábbiak szerint: „Támogatást igénylők, illetve konzorciumi tagok
olyan érdekképviseleti szervezetek lehetnek, amelyek az adott ágazatban (illetve egyes
esetekben al/szakágazatokban) végzett tevékenységüket legalább egy éve folytatják. Az e

feltételnek való megfelelést jelenti, ha az érdekképviseletet érintő jogutódlás - így különösen
átalakulás, szétválás, egyesülés -, illetve érdekképviseleti szövetség létrehozatala esetén
legalább egy jogelőd vagy tag érdekképviselet e tevékenységét a jogutódlás, illetve az
érdekképviseleti szövetség létrejötte időpontját közvetlenül megelőzően legalább egy évig
megszakítás nélkül folytatta.” – ezzel együtt a felhívás 4.4.2.3 1.4 értékelési szempontjában is
kettő évről egy évre csökkent az figyelembe vett tapasztalat.
-

A felhívás 4.3 pontjában a támogatási kérelmek benyújtásának végső határideje 2018. július
31-ről 2018. március 29. 14 órára változott, ezzel együtt a értékelési határnapok is változtak
2017. november 2-ről 2018. január 15. 14 órára, illetve 2018. március 29. 14 órára.

-

A felhívás 4.4.1 pontja kiegészítésre került az alábbi mondattal: „Az eljárás során a 272/2014.
(XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés alkalmazására.”

-

A felhívás 4.4.2.3 értékelési szempontok esetében az alábbi pontjai egészültek ki:
1.1. A támogatást igénylő/ konzorciumvezető tapasztalata hasonló nagyságrendű
projektek irányításában és végrehajtásában;
1.2. 60 millió forint támogatási igényig a projektet konzorciumban valósítja meg a
támogatást igénylő, vagy 60 millió forintot meghaladó támogatási igény esetén az
igénylő konzorciumi tagok – bármely két tag – nem csak a projekt keretében
valósítanak meg együttműködést;
1.3. A támogatást igénylő, vagy legalább az egyik konzorciumi tag delegált tagsággal
rendelkezik az Országos Munkavédelmi Bizottságban;
1.4. A támogatást igénylőnek vagy konzorciumi tagnak a támogatási kérelemben
megcélzott ágazatban/alágazatban meglévő működési időtartama;
3.5 Komplex projektet valósít meg, azaz a projekt kitér a munkabiztonságra és a
munkaegészségügyre is, illetve összevont ágazatokban a támogatási kérelem több
ágazatot lefed. Továbbá az adható pontszám 5-ről 9-re emelkedett.
3.6 Pontban az adható maximális pontszám 8-ról 4-re csökkent.

-

A felhívás 5.6 pontja i) ponttal egészült ki: „Nem független az az ajánlattevő,
- 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;
- 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
- ha a támogatást igénylő /
kedvezményezett vagy másik ajánlattevő
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostohaés 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.”

-

Továbbá a Felhívás
információkkal.

5.6

pontja

kiegészült

a

e-beszerzés

-

A felhívás 6.1 pontjában a 7 és a 11 pont esetén a mondat kiegészült az „amennyiben
releváns” kifejezéssel

-

A felhívás 8 pontja kiegészült a 9-es és a 10-es melléklettel

-

Továbbá módosult a felhívás 1. számú melléklete

funkcióval

kapcsolatos

A harmadik beadási szakaszt követően (2017. augusztus 15. után) meghatározásra kerültek
azon ágazatok, melyekben 2017. december 4-től is benyújthatók támogatási kérelmek. Az
alábbi TEÁOR’08 szerinti ágazatokban nyílik meg önállóan újra a lehetőség a támogatási
igények benyújtására:
"C" - Feldolgozóipar

Élelmiszer- és italgyártás;

"E" - Vízellátás; Szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés;
Jelenlegi módosítással összhangban a következő ágazatokban/alágazatokban kizárólag összevontan,
egy támogatási kérelem beadására van lehetőség:
"C" – Feldolgozóipar esetében: fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottáru gyártása; papír, papírtermék
gyártása, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység; vegyi anyag, -termék gyártása,
gyógyszergyártás; nemfém ásványi termék gyártás, valamint a Bútorgyártás alágazatok
"C" – Feldolgozóipar esetében: gép, gépi berendezés gyártása és az ipari gép, berendezés, eszköz
javítása alágazatok
"D" - Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágazat, valamint "G" - Kereskedelem,
gépjárműjavítás ágazaton belüli gépjármű-, motorkerékpár kereskedelme, javítása alágazatok
”H” – Szállítás, raktározás esetében: a Raktározás, tárolás, valamint a Postai, futárpostai tevékenység
"J" - Információ, kommunikáció, "K" - Pénzügyi, biztosítási tevékenység, "L" – Ingatlanügyletek és "M"
- Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágazatok
"N" - Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, és az "R" - Művészet, szórakoztatás,
szabadidő ágazatok

