Módosult a
Szennyezett területek kármentesítése című kiemelt
felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szennyezett
kármentesítése” című (KEHOP-3.3.0 kódszámú) kiemelt felhívás.
A támogatási kérelem benyújtása 2015. november 30-tól 2018. november 30-ig lehetséges.
Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
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5.5.
5.6.
6.1.

területek

Módosított
fejezet
száma

Eredeti szöveg

3.4.1.2.

-

3.7.1.

-

4.4.2.

Amennyiben meghaladja, a
támogatói döntés
meghozatalához az Irányító
Hatóságnak az NFK előzetes
jóváhagyását kell kérni. Lsd.
Rendelet 5. § (1) és (2) d),
valamint 65. § (2) összeghatárai
szerint.

5.4.

-

5.5.

-

5.5.

5.5. fejezet elszámolható költség
tábla „Közbeszerzés költsége”
sor kiegészül. Eredeti szöveg:
Projekt előkészítésre és
magvalósításra egyaránt:
- közbeszerzési tanácsadó díja
- közbeszerzési dokumentáció
kidolgozásának költsége
- közbeszerzési eljárási díj
-

5.6.

Módosult szöveg
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 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció
nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.
A Felhívás 4.4.4. fejezet 3. tartalmi értékelési szempontok táb lázat
„Megjegyzés” oszlopának szövegpontosítása és a hatályos
jogszabályokhoz igazítása történt meg:
Amennyiben meghaladja, a támogatói döntés meghozatalához az
Irányító Hatóságnak a Kormány előzetes jóváhagyását kell kérni.
Lásd 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 65. § (2) összeghatára
szerint.
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 a www.szechenyi2020.hu oldalon, a jelen
felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok között található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.
Az előleg igényléssel kapcsolatos további információ az ÁÚF 8.2.
pontjában illetve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó
fejezeteiben található.
Saját teljesítés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet
3.5 pontjában leírtak szerint az alábbi költségkategória
költségtípusai vonatkozásában számolható el, A költségek
elszámolására a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal összhangban kizárólag a
nevesített kármentesítési projekt vonatkozásában a támogatást
igénylő jogosult:

Közbeszerzés költsége – a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 5. melléklet 3.5.3/A; 3.12.1 pontja, valamint
jelen felhívás 5.7. fejezetében a „Közbeszerzési
eljárások lefolytatása” költségkategóriánál
meghatározott korlátozás alapján – maximum az
összes elszámolható költség 1 %-ig.

Projektmenedzsment költségek (összes költségtípus
vonatkozásában)
A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
5. sz. melléklet 3.5.4. értelmében a közreműködő munkatársak
személyi jellegű ráfordításai számolhatók el.
Módosuló szöveg:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.5.3/A. pont
alapján a közbeszerzés költsége saját teljesítés keretében is
elszámolható.
Projekt előkészítésre és magvalósításra egyaránt:
- közbeszerzési tanácsadó díja
- közbeszerzési dokumentáció kidolgozásának költsége
- közbeszerzési eljárási díj
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 másik
ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt
vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül
Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelm ében 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.

6.1.

-

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati eügyintézés 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.
Likviditási terv (amennyiben támogatást igénylő támogatási
előleget igényel)

