Módosult az Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés
fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig című felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése –
intézményi férőhely kiváltás 2023-ig” című (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint. Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt
támogatást igénylőket, hogy a támogatási kérelmek 2018. február 26-tól válnak ismét benyújthatóvá.
A Felhívás érintett

Eredeti szövegezés

Módosított szövegezés

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja,

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja,

hogy:

hogy:





pontja
Bevezető, 1. oldal

a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a
projektre

megítélt

344.250.000

Ft

-

a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a
projektre

megítélt

290.717.493

Ft

-

6.300.000.000 Ft közötti vissza nem térítendő

6.300.000.000 Ft közötti vissza nem térítendő

támogatásban

támogatásban

részesíti

a

rendelkezésre

álló

forrás erejéig;
Szakmai

3.1.2.1. Kötelezően

•

terv

megvalósítandó, önállóan

háttértanulmányok,

nem támogatható

szakvélemények,

tevékenységek /

engedélyezési

dokumentumok,

I. PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSE

kiviteli

tendertervek,

és

részesíti

a

rendelkezésre

álló

forrás erejéig;
elkészítése,

(a

szükséges

hatástanulmányok,
elemzések,

felmérések
műszaki

•

Szakmai

terv

elkészítése

(a

mellékelt

sablon

szerint).
• A támogatási kérelem benyújtását megelőzően

tervek,

együttműködés

tervdokumentációk

15-2016-00001

kialakítása

az EFOP-1.9.1-VEKOP-

azonosítószámú,

a

Szociális

elkészítése,

EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs

azonosítószámú,

a

műhely

kialakítása

kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c.

jével,

jelen

felhívás

regisztrálni

Szociális

intézményi

férőhely

keretében megvalósuló kiemelt projekttel

megkötött együttműködési megállapodás keretében

elektronikus

c.

felhívás

Felhívás

szükséges

az

kedvezményezett -

megjelenését

követően

FSZK által

biztosított

felületen a 3.4.1.3 Egyéb elvárások

nyújtott IFKT módszertan és felkészítés alapján,

pontban leírtak szerint.

rehabilitációs szakmérnök tanácsadás igénybevétele

•

mellett)

tanácsadás.

• A támogatási kérelem benyújtását megelőzően

• Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása.

együttműködés

• Az intézmény kiváltással létrehozandó lakhatási

kialakítása

15-2016-00001

az

EFOP-1.9.1-VEKOP-

azonosítószámú,

a

Szociális

Egyéb

szolgáltatások

intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs

kiválasztása.

műhely

•

kialakítása

c.

felhívás

kedvezményezettjével, jelen Felhívás megjelenését
követően

regisztrálni

szükséges

az

FSZK

előkészítéshez

Lakosság

helyszínéül
tájékoztatása

kapcsolódó

szolgáló
az

első

szakértői

helyszínek
mérföldkőhöz

kötődő helyszín kiválasztásával kapcsolatosan.

által

biztosított elektronikus felületen a 3.4.1.3 Egyéb
elvárások pontban leírtak szerint.
•

Egyéb

előkészítéshez

kapcsolódó

szakértői

tanácsadás
• Közbeszerzések előkészítése és lebonyolítása
• Lakosság tájékoztatása már a támogatási kérelem
benyújtását

megelőzően

legalább

egy

kiváltással

járó

tevékenységgel
3.1.2.1. Kötelezően



A

lakók

felkészítése

a

megvalósítandó, önállóan

változásokra

a

nem támogatható

Intézményi

Férőhely

tevékenységek /

Országos

II. SZAKMAI

„Lakók

MEGVALÓSÍTÁS

változásokra” című dokumentumok alapján


A

felhívás

Testület

együttműködési
folyamatos

Kiváltás

ajánlása

felkészítése
szakmai

mellékletét

a

együttműködés

elkészült

kiváltással

megállapodás

VEKOP-15-2016-00001

képező

Koordináló

mellett

megvalósításra
az



járó

vonatkozó
alapján
EFOP-1.9.1-

azonosítószámú



A
lakók
felkészítése
a
kiváltással
járó
változásokra a felhívás mellékletét képező
Intézményi
Férőhely
Kiváltás
Koordináló
Országos Testület ajánlása mellett elkészült
„Lakók
felkészítése
a
kiváltással
járó
változásokra”
című
dokumentumok alapján,
illeszkedve
az
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-201600001
intézményi
férőhely
kiváltási
terv
módszertanához, és alapul véve a lakók Egyéni
Kiváltási Szükségletfelmérését (EKISZ2).
A
szakmai
megvalósításra
vonatkozó

projekttel,

a

Szociális

kiváltási

szakmai

intézményi

férőhely

koordinációs

műhely

kialakítása c. felhívás kedvezményezettjével a
projekt megvalósítása alatt.


EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001

azonosító

számú projekt, a Szociális intézményi férőhely
kiváltási

szakmai

kialakítása

c.

koordinációs

felhívás

rehabilitációs

műhely

keretében

szakmérnök

nyújtott

tanácsadás



igénybevétele


Az

ellátottak

interperszonális
kidolgozott

közvetlen

és

környezetében
és

közvetett

élők

megtartott

részére

érzékenyítő


tevékenység:
o

legalább
járó

egy

-

(lakossági

személyes

érzékenyítő

jelenléttel
rendezvény

tájékoztatás,

személyes

egyéni

csoportos

találkozó,

lakókörnyezet

bemutató,
konzultáció,

ellátottak

képviselőinek

programja)

és

közös

szervezése,

lebonyolítása, és
o

legalább egy egyéb kommunikációs
csatorna

használata

szórólap,
lakókörnyezet
melyhez

helyi

(pl.

internet,

sajtó)

a

tájékoztatására,
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-

2016-00001 azonosítószámú projekt,

együttműködési
megállapodás
alapján
folyamatos
együttműködés
az
EFOP-1.9.1VEKOP-15-2016-00001
azonosítószámú
projekttel, a Szociális intézményi férőhely
kiváltási
szakmai
koordinációs
műhely
kialakítása c. felhívás kedvezményezettjével a
projekt megvalósítása alatt, különös tekintettel
az 1. mérföldkő tekintetében.
EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001
azonosítószámú projekt, a Szociális intézményi
férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely
kialakítása
c.
felhívás
keretében nyújtott
rehabilitációs
szakmérnök
tanácsadás
igénybevétele.
Az
ellátottak
közvetlen
és
közvetett
interperszonális környezetében élők részére
kidolgozott
és
megtartott
érzékenyítő
tevékenység:
o legalább egy személyes jelenléttel
járó
érzékenyítő
rendezvény
(lakossági tájékoztatás, bemutató,
személyes
egyéni
konzultáció,
csoportos találkozó, ellátottak és
lakókörnyezet képviselőinek közös
programja)
szervezése,
lebonyolítása az első mérföldkőhöz
kötötten, és
o legalább egy egyéb kommunikációs
csatorna használata (pl. internet,
szórólap,
helyi
sajtó)
a

a

Szociális

kiváltási
műhely

intézményi
szakmai

lakókörnyezet
tájékoztatására,
melyhez
EFOP-1.9.1-VEKOP-152016-00001
azonosítószámú
projekt,
a
Szociális
intézményi
férőhely
kiváltási
szakmai
koordinációs műhely kialakítása c.
felhívás kedvezményezettjének ide
vonatkozó módszertani anyagainak
figyelembe
vételével,
szakértői
támogatásával.

férőhely

koordinációs

kialakítása

c.

felhívás

kedvezményezettje nyújt támogatást


Azokban az esetekben, ahol a szolgáltatási gyűrű
nem,

vagy

rendelkezésre,

nem

megfelelő

kapacitással

szolgáltatási gyűrű

1

áll

kialakítása,

fejlesztése (új épület építésével, meglévő épület
átalakításával,

bővítésével,

felújításával,

új

szolgáltatás kialakításával) érdekében:
o

a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról

szóló

törvényben

1993.

évi

nevesített,

célcsoportok

számára

III.
a

létrehozott

szociális alapszolgáltatások bővítése
az alábbi tevékenységek által:


férőhely

bővítése,

létrehozása,


bővítés,
felújítás

átalakítás,
(beleértve

az

épületgépészetet is),


új

építés,

ingatlankiváltás,
funkciójukat

vesztett



Azokban az esetekben, ahol a szolgáltatási
gyűrű nem, vagy nem megfelelő kapacitással áll
rendelkezésre, szolgáltatási gyűrű2 kialakítása,
fejlesztése (új épület építésével, meglévő épület
átalakításával,
bővítésével, felújításával, új
szolgáltatás kialakításával) érdekében:
o

a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben nevesített, a célcsoportok
számára
létrehozott
szociális
alapszolgáltatások bővítése az alábbi
tevékenységek által:



férőhely
bővítése,
létrehozása,
bővítés,
átalakítás,

A fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek lehető legnagyobb fokú közösségi, önálló életvitelének támog atása érdekében a különféle szolgáltatók
közti kapcsolatok szervezetten, hálózati struktúrában történő működése
2
A fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek lehető legnagyobb fokú közösségi, önálló életvitelének támogatása érdekében a különféle szolgáltatók
közti kapcsolatok szervezetten, hálózati struktúrában történő működése
1

épületek hasznosítása,


eszközbeszerzés:
eszközök,

bútorok



és

berendezési,
felszerelési

tárgyak

beszerzése,

külső

terekhez



kapcsolódó

tárgyi

eszközök

beszerzése,
o

foglalkoztatás

tárgyi

és

szakmai

feltételeinek megteremtése, bővítés,
fejlesztése


A

kiváltás

során

fennmaradt

épületek

vonatkozásában kötelező a további hasznosítási

o

terveket is bemutatnia a támogatást igénylőnek
(1.

sz.

melléklet

Szakmai

terv).

A

további

hasznosítás nem szolgálhatja az eredeti ellátási
forma

visszaállítását.

Továbbá

a

támogatást



igénylő köteles bemutatni az általa választott
kiváltási

forma

valamint

a

költséghatékonysági elemzését

kiváltott

ingatlanra

vonatkozó

hasznosítási tervet.


Amennyiben az

alapvető célkitűzésben foglalt

fejlesztés eredményeképpen létrejövő ingatlan,
épület nem a támogatást igénylő tulajdonában
vagy

vagyonkezelésében

van,

azaz

bérelt

ingatlanon valósul meg úgy:
o

a tulajdonosi nyilatkozat szükséges



felújítás (beleértve az
épületgépészetet is),
új
építés,
ingatlankiváltás,
funkciójukat
vesztett
épületek hasznosítása,
eszközbeszerzés:
eszközök, bútorok és
berendezési,
felszerelési
tárgyak
beszerzése,
külső
terekhez
kapcsolódó
tárgyi
eszközök
beszerzése,

foglalkoztatás tárgyi és szakmai
feltételeinek megteremtése, bővítés,
fejlesztése.

A
kiváltás
során
fennmaradt
épületek
vonatkozásában kötelező a további hasznosítási
terveket is bemutatnia a támogatást igénylőnek
(8. A Felhívás szakmai melléklete fejezetben
hivatkozott Szakmai terv). A további hasznosítás
nem szolgálhatja az eredeti ellát ási forma
visszaállítását. Továbbá a támogatást igénylő
köteles bemutatni az általa választott kiváltási
forma költséghatékonysági elemzését valamint a
kiváltott
ingatlanra
vonatkozó
hasznosítási
tervet.
Amennyiben az alapvető célkitűzésben foglalt

arról, hogy hozzájárul a támogatási
kérelem

benyújtásához

és

megvalósításához;
o

a

támogatást

igénylőnek

fenntartási

időszakra,

időtartamra

(legalább

pontjában

meghatározott

szóló

bérleti

rendelkeznie

határozott
az

(ami

a

megkötésének
épület
kell,

szerződés

hatálya
területet,

támogatást

igénylő

bocsátja.

kell

feltétele)
a

bérleti

alatt

fejlesztendő

épületet

a
a

rendelkezésére

Amennyiben határozatlan

idejű bérleti szerződéssel rendelkezik
a

támogatást

esetben

igénylő,

tulajdonosi

abban

az

nyilatkozat

szükséges arról, hogy a tulajdonos a
fejlesztendő épületet a támogatást
igénylő
legalább

rendelkezésére
ÁÚF

meghatározott
beleegyezését
kérelem

7.
adja

bocsátja
pontjában

ideig,
a

benyújtásához,

a tulajdonosi nyilatkozat szükséges
arról, hogy hozzájárul a támogatási
kérelem megvalósításához;

o

a támogatást igénylőnek a fenntartási
időszakra,
határozott
időtartamra
(legalább
az
ÁÚF
7. pontjában
meghatározott ideig) szóló bérleti
szerződéssel kell rendelkeznie (ami a
támogatási szerződés megkötésének
feltétele) és az épület tulajdonosának
nyilatkoznia kell, hogy a bérleti
szerződés hatálya alatt a fejlesztendő
területet, épületet
a támogatást
igénylő
rendelkezésére
bocsátja.
Amennyiben határozatlan idejű bérleti
szerződéssel
rendelkezik
a
támogatást igénylő, abban az esetben
tulajdonosi
nyilatkozat
szükséges
arról,
hogy
a
tulajdonos
a
fejlesztendő épületet a támogatást
igénylő
rendelkezésére
bocsátja
legalább
ÁÚF
7.
pontjában
meghatározott
ideig,
valamint
beleegyezését adja a támogatási
kérelem benyújtásához,
illetve
a

ideig)

tulajdonosának
hogy

o

7.

támogatási

és

nyilatkoznia

ÁÚF

szerződéssel

szerződés
az

a

fejlesztés eredményeképpen létrejövő ingatlan,
épület nem a támogatást igénylő tulajdonában
vagy vagyonkezelésében van, azaz bérelt
ingatlanon valósul meg úgy:

valamint
támogatási
illetve

projektben vállalt fejlesztéshez.

a

projektben vállalt fejlesztéshez.
3.4.1.1 Műszaki és szakmai

A

képzéseket

az

IFKKOT

által

kiadott

„Lakók

elvárások /

felkészítése a kiváltással járó változásokra” című

felkészítése a kiváltással járó változásokra” című

Lakók felkészítésével

dokumentumban foglaltak szerint kell megszervezni.

dokumentumban

kapcsolatos elvárások

A

képzéseket

kiváltási

az

IFKKOT

foglaltak

által

kiadott

szerint,

„Lakók

az

szükségletfelmérés

egyéni
(EKISZ2)

Alapelvek:

eredményének

figyelembevételével

és

az

A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az

Intézményi Férőhely Kiváltás módszertana szerint

intézményből a közösségébe kerül.

kell megszervezni.

A lakók felkészítését meg kell, hogy előzze egy
egyéni állapot- és támogatási szükséglet felmérés,

Alapelvek:

melynek kiemelt célterülete a kommunikációs szint

A folyamat központi szereplője az az egyén, aki az

felmérése,

intézményből a közösségébe kerül.

az

alkalmazható

alternatív

kommunikációs módszerek pontos felmérése.

A lakók felkészítését meg kell, hogy előzze egy
egyéni állapot- és támogatási szükséglet felmérés,
(Egyéni

Kiváltási

kiemelt

célterülete

felmérése,

az

Szükségletfelmérés),
a

melynek

kommunikációs

alkalmazható

szint

alternatív

kommunikációs módszerek pontos felmérése.
3.4.1.1 Műszaki és szakmai

500 millió Ft feletti támogatás esetén:

elvárások / A) A

A

projektmenedzsmenttel

projekt

szembeni elvárások

alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt

alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt

biztosítja:

biztosítja:

támogatást

igénylőnek

vállalnia

500 millió Ft feletti támogatás esetén:
kell,

hogy

a

menedzsmentjének ellátása érdekében az

A

támogatást

projekt

igénylőnek

- projektmenedzser,

- projektmenedzser,

- pénzügyi vezető.

- pénzügyi vezető.

A

támogatást

projekt

teljes

igénylőnek
időtartama

vállalnia
alatt

kell,
egy

hogy

a

(projekt)

A

támogatást

projekt

vállalnia

kell,

hogy

a

menedzsmentjének ellátása érdekében az

teljes

igénylőnek
időtartama

vállalnia
alatt

kell,
egy

hogy

a

(projekt)

menedzsment

tapasztalatokkal

projektmenedzsert
közalkalmazotti
keretében.

vagy

A
és
kell

legalább

megvalósult

projektek

támogatást

projekt

teljes

alkalmaz
közszolgálati

éves

szakmai

uniós

forrásból

projektmenedzsmentje
munkaidejének

a

legalább

éves

szakmai

tapasztalattal

kell

projektmenedzsmentje
projektmenedzser

területén.

munkaidejének

a

A

minimum heti

20 órát el kell érnie.

vállalnia

kell,

hogy

a

A

támogatást

projekt

munkaviszony,

alkalmaz

közalkalmazotti,

keretében.

vezetőnek

gazdaságtudományi

végzettséggel

és

legalább

1

rendelkeznie uniós forrásból megvalósult projektek

időtartama alatt pénzügyi vezetőt
jogviszony

rendelkező

munkaviszony,

A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és

1

igénylőnek

is

alkalmaz

felsőfokú

minimum heti 40 órát el kell érnie.
A

tapasztalatokkal

projektmenedzsert

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében.

rendelkeznie

projektmenedzser

menedzsment

jogviszony

projektmenedzsernek

tapasztalattal
A

rendelkező

munkaviszony,

közszolgálati

végzettséggel

területén

is

alkalmaz

1

A

igénylőnek

vállalnia

munkaviszony,

közszolgálati

felsőfokú

vezetőnek

gazdaságtudományi

végzettséggel

és

uniós

hogy

a

jogviszony

közalkalmazotti,

pénzügyi

éves

kell,

teljes időtartama alatt pénzügyi vezetőt
keretében.

legalább

1

A

pénzügyi
felsőfokú

éves

uniós

finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal

finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal

kell rendelkeznie. A pénzügyi vezető munkaidejének

kell rendelkeznie. A pénzügyi vezető munkaidejének

a minimum heti 40 órát el kell érnie.

a minimum heti 20 órát el kell érnie.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető nem lehet

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető feladatait

ugyanazon személy.

ugyanaz

A szakmai vezető és a projektmenedzser nem lehet

pénzügyi vezető esetén elvárt végzettség igazolása

ugyanazon személy,

szükséges.

a vele szemben támasztott

a

személy is elláthatja. Ez esetben a

elvárás a szakmai megvalósítóknál jelenik meg.

A szakmai vezető és a projektmenedzser nem lehet

A

ugyanazon személy, a vele szemben támasztott

projektmenedzsmenti

ellátása

feladatok

gördülékeny

érdekében lehetőség van munkaviszony,

elvárás a szakmai megvalósítóknál jelenik meg.

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében

A

projekt-

ellátása

illetve

alkalmazására,

pénzügyi
figyelembe

asszisztens(ek)
véve

a

projektmenedzsmenti

feladatok

gördülékeny

érdekében lehetőség van munkaviszony,

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében

projektmenedzsmentre

vonatkozó

százalékos

korlátot.

projekt-

illetve

pénzügyi

alkalmazására,

asszisztens(ek)

figyelembe

projektmenedzsmentre

véve

vonatkozó

a

százalékos

korlátot.
3.4.1.1 Műszaki és szakmai

500 millió Ft alatti támogatás esetén:

elvárások / A) A

A

projektmenedzsmenttel

projekt

szembeni elvárások

alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt

alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt

biztosítja:

biztosítja:

támogatást

igénylőnek

500 millió Ft alatti támogatás esetén:

vállalnia

kell,

hogy

a

menedzsmentjének ellátása érdekében az

A

támogatást

projekt

igénylőnek

- projektmenedzser,

- projektmenedzser,

- pénzügyi vezető.

- pénzügyi vezető.

A

támogatást

projekt

igénylőnek

teljes

időtartama

menedzsment
közalkalmazotti

egy

vagy

A
és
kell

megvalósult

projektek

a

rendelkező

munkaviszony,

közszolgálati

legalább

hogy

(projekt)

jogviszony

projektmenedzsernek

tapasztalattal
A

is

alkalmaz

végzettséggel

területén.

kell,

alatt

tapasztalatokkal

projektmenedzsert
keretében.

vállalnia

felsőfokú

A

támogatást

projekt

igénylőnek

teljes

menedzsment
közalkalmazotti
keretében.

vagy

A

hogy

a

szakmai

végzettséggel

és

forrásból

tapasztalattal

kell

megvalósult

projektek

területén.

A

is

a

rendelkező

munkaviszony,

közszolgálati

legalább

hogy

(projekt)

jogviszony

projektmenedzsernek

éves

a

egy

alkalmaz

uniós

munkaidejének

kell,

alatt

tapasztalatokkal

projektmenedzsert

1

projektmenedzser

kell,

vállalnia

időtartama

rendelkeznie

projektmenedzsmentje

vállalnia

menedzsmentjének ellátása érdekében az

felsőfokú

1

éves

szakmai

rendelkeznie

uniós

forrásból

projektmenedzsmentje

projektmenedzser

munkaidejének

a

projekt önálló megvalósítása esetén a minimum heti

projekt önálló megvalósítása esetén a minimum heti

20 órát, konzorciumi formában történő megvalósítás

10 órát, konzorciumi formában történő megvalósítás

esetén a minimum heti 30 órát el kell érnie.

esetén a minimum heti 15 órát el kell érnie.

A

támogatást

projekt

teljes

alkalmaz
közszolgálati

igénylőnek

vállalnia

kell,

hogy

a

A

támogatást

időtartama alatt pénzügyi vezetőt

projekt

munkaviszony,

alkalmaz

jogviszony

közalkalmazotti,

keretében.

A

pénzügyi

igénylőnek

vállalnia

kell,

hogy

a

teljes időtartama alatt pénzügyi vezetőt

közszolgálati

munkaviszony,
jogviszony

közalkalmazotti,

keretében.

A

pénzügyi

vezetőnek

gazdaságtudományi

végzettséggel

és

legalább

felsőfokú

1

éves

uniós

vezetőnek

gazdaságtudományi

végzettséggel

és

legalább

felsőfokú

1

éves

uniós

finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal

finanszírozású projektekben szerzett tapasztalattal

kell rendelkeznie. A pénzügyi vezető munkaidejének

kell rendelkeznie. A pénzügyi vezető munkaidejének

a projekt önálló megvalósítása esetén a minimum

a projekt önálló megvalósítása esetén a minimum

heti

heti

20

órát,

konzorciumi

formában

történő

10

órát,

konzorciumi

formában

történő

megvalósítás esetén a minimum heti 30 órát el kell

megvalósítás esetén a minimum heti 15 órát el kell

érnie.

érnie.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető feladatait

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető feladatait

ugyanaz az személy is elláthatja abban az esetben,

ugyanaz

ha

pénzügyi vezető esetén elvárt végzettség igazolása

a

két

munkakörben

eltöltött

munkaideje

a

együttesen nem haladja meg a heti 40 órát. Ez

szükséges.

esetben a pénzügyi vezető esetén elvárt végzettség

A

igazolása szükséges.

ellátása

A

projektmenedzsmenti

ellátása

feladatok

gördülékeny

érdekében lehetőség van munkaviszony,

személy is elláthatja. Ez esetben a

projektmenedzsmenti

érdekében lehetőség van munkaviszony,

projekt-

illetve

pénzügyi

alkalmazására,

projekt-

projektmenedzsmentre

illetve

pénzügyi
figyelembe

projektmenedzsmentre

asszisztens(ek)
véve

vonatkozó

a

százalékos

korlátot.

gördülékeny

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében
alkalmazására,

feladatok

figyelembe

asszisztens(ek)
véve

vonatkozó

a

százalékos

korlátot.
A szakmai vezető és a projektmenedzser nem lehet
ugyanazon személy, a vele szemben támasztott

A szakmai vezető és a projektmenedzser nem lehet
ugyanazon személy,

elvárás a szakmai megvalósítóknál jelenik meg.

a vele szemben támasztott

elvárás a szakmai megvalósítóknál jelenik meg.
3.4.1.1 Műszaki és szakmai

A

támogatást

igénylőnek

elvárások / B) A szakmai

projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai

projekt teljes időtartama alatt, a projekt szakmai

megvalósítókkal

feladatainak

feladatainak

kapcsolatos elvárások

érdekében szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony,

megfelelő

vállalnia

kell,

színvonalú

hogy

a

ellátása

A

támogatást

igénylőnek
megfelelő

vállalnia

kell,

színvonalú

hogy

a

ellátása

érdekében szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony,

közalkalmazotti

vagy

keretében

vagy

jogviszony

keretében.

1/2000.

(I.7.)

közszolgálati

munkavégzésre
A

SzCSM

jogviszony

irányuló

szakmai
rendelet

egyéb

vezetőnek
a

az

személyes

közalkalmazotti

vagy

keretében

vagy

jogviszony

keretében.

1/2000.

(I.7.)

közszolgálati

munkavégzésre
A

SzCSM

jogviszony

irányuló

szakmai

egyéb

vezetőnek

rendelet

a

az

személyes

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

feladatairól

feladatairól

és

működésük

feltételeiről

3.

sz.

és

működésük

feltételeiről

3.

sz.

mellékletében szereplő fogyatékos személyek ápoló-

mellékletében szereplő fogyatékos személyek ápoló-

gondozó

otthona,

ápoló-

gondozó

otthona,

gondozó

célú

vagy

gondozó

célú lakóotthon intézményvezető,

pszichiátriai
átmeneti

betegek
célú

ápoló-gondozó
rehabilitációs

lakóotthona

szenvedélybetegek

átmeneti

intézménye,

rehabilitációs

intézménye,

lakóotthon intézményvezető,

intézménye,

rehabilitációs
vagy

átmeneti

célú

intézményvezető

ápoló-gondozó

rehabilitációs

lakóotthona

otthona,

intézménye,
otthona,

intézménye,

intézményvezető

pszichiátriai
átmeneti

betegek

intézménye,

rehabilitációs
vagy

átmeneti

célú

ápoló-gondozó
rehabilitációs

lakóotthona

szenvedélybetegek

átmeneti

intézménye,

rehabilitációs

célú

intézménye,

vagy

otthona,

intézménye,

intézményvezető

ápoló-gondozó

rehabilitációs

lakóotthona

ápoló-

otthona,

intézménye,

intézményvezető

esetében elvárt szakirányú felsőfokú végzettséggel

esetében elvárt szakirányú felsőfokú végzettséggel

és

és

5 éves

releváns

szociális

területen szerzett

5 éves

releváns

szociális

területen szerzett

szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A szakmai

szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A szakmai

vezető munkaidejének el kell érnie a heti 40 órát.

vezető munkaidejének el kell érnie a heti 20 órát.

A szakmai vezető és a projektmenedzser nem lehet

A szakmai vezető és a projektmenedzser nem lehet

ugyanazon személy.

ugyanazon személy.

Önkéntesek bevonása opcionálisan igénybe vehető a

Önkéntesek bevonása opcionálisan igénybe vehető

megvalósítás folyamán a projekt hatékonyságának

a

erősítése érdekében.

hatékonyságának erősítése érdekében.

megvalósítás

Szakmai asszisztens

folyamán
alkalmazására

a

projekt

munkaviszony,

közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében
lehetőség van.
3.4.1.1 Műszaki és szakmai

Jelen Felhívásban a G) pont nem szerepel.

G)

A

kiváltással érintett ingatlanok és épületek

elvárások / G) pont

tekintetében elvárás, hogy azoknak minden egyes
esetben meg kell felelniük a Fogyatékossággal élő
Személyek Jogairól szóló ENSZ Egyezménynek, a
hazai

jogszabályoknak

szervezetszabályozó
törvény

a

és

egyéb

eszközöknek

szociális

közjogi

(1993.

igazgatásról

és

évi III.
szociális

ellátásokról, 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos
személyek

jogairól

és

esélyegyenlőségük

biztosításáról),1023/2017. (I. 24.) Korm. határozat
a fogyatékossággal élő személyek számára ápolástgondozást

nyújtó

kiváltásáról

szóló

szociális

intézményi férőhelyek

2017-2036.

évekre

vonatkozó

hosszú távú koncepcióról)
3.4.1.2. Esélyegyenlőség és

Az akadálymentesítéssel kapcsolatban a Fogyatékos

Az akadálymentesítéssel kapcsolatban a Fogyatékos

környezetvédelmi

Személyek

Személyek

szempontok

található

érvényesítésével

akadálymentesítésre

kapcsolatos

elvárások

/

Esélyegyenlőségéért
és

letölthető

NKft.

egy

honlapján

segédlet

az

vonatkozóan:

Esélyegyenlőségéért

NKft.

honlapján

található és letölthető tervezési szempontsora az
akadálymentesítésre vonatkozóan:

http://fszk.hu/kiadvany/segedlet -a-

http://fszk.hu/kiadvany/rehabilitacios-

Akadálymentesítéssel

kozszolgaltatasokhoz-valo-egyenlo-eselyu-

kornyezettervezo-szakmernok-tanacsadok-altal-

kapcsolatos elvárások

hozzaferes-megteremtesehez-2015/.

osszeallitott-tl-tervezesi-szempontsor/.

útmutató,
3.4.1.3. Egyéb elvárások

de

hasznos

segítséget

Nem kötelező
nyújthat

Nem

a

kötelező útmutató, de hasznos segítséget nyújthat a

tervezéshez
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően
együttműködés kialakítása szükséges EFOP-1.9.1VEKOP/15 kódszámú, Szociális intézményi férőhely
kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c.
konstrukció
kedvezményezettjével,
melyhez
regisztrálni kell a jelen felhívás 4.3. pontjában

tervezéshez.
A támogatási kérelem benyújtását megelőzően
együttműködés kialakítása szükséges EFOP-1.9.1VEKOP/15 kódszámú, Szociális intézményi férőhely
kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c.
konstrukció
kedvezményezettjével,
melyhez
regisztrálni kell a jelen felhívás 4.3. pontjában

megadott
–
az
adott
támogatási
kérelem
benyújtására vonatkozó – értékelési szakasz első
napjáig, az alábbi elérhetőségen:

megadott
–
az
adott
támogatási
kérelem
benyújtására vonatkozó – értékelési szakasz első
napjáig, az alábbi elérhetőségen:

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyiferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/efop-2-25-palyazoi-regisztracio/

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyiferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/efop-2-25-palyazoi-regisztracio/

A regisztráció akkor teljes, ha a visszaigazolásban
megadott excel táblázatban kért adatszolgáltatás is
megtörténik az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 kódszámú,
Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai
koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció
kedvezményezettje részére.

A regisztráció akkor teljes, ha a visszaigazolásban
megadott excel táblázatban kért adatszolgált atás is
megtörténik az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 kódszámú,
Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai
koordinációs műhely kialakítása c. konstrukció
kedvezményezettje részére.

Az
Intézményi
Férőhely
Kiváltást
Koordináló
Országos Testület (IFKKOT) által kiadott írásos
vélemény
a
támogatási
kérelemmel
együtt
nyújtandó be. A szakmai tervet a támogatást
igénylőnek a következő e-mail címre kell eljuttatnia
legkésőbb a beadási határidőt
megelőző 20
munkanappal.

Az első mérföldkőhöz kötötten meghatározott
feltétel esetében az IFKKOT által kiadott írásos
javaslat, valamint a kiváltásért felelős miniszteri
biztos támogató nyilatkozata nyújtandó be a
szakmai
beszámolóban.
Amennyiben
a
két
dokumentum együttesen nem áll rendelkezésre, úgy
az a támogatási szerződéstől való elállást vonja
maga után! A szakmai beszámoló benyújtása előtt
15 munkanappal az alábbi elérhetőségre szükséges
benyújtani az első mérföldkő teljesítéséről szóló
beszámolót, valamint a szakmai tervet és a
„Szakmai terv kiegészítés_1. mérföldkőhöz” című
dokumentumokat:

IFKKOT Titkárság: ifkkot@fszk.hu
A kiváltás során létrejövő új támogatott lakhatásnak
meg kell felelnie a hatályos Szociális törvény és a
személyes
gondoskodást
nyújtó
szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben
foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és
tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell
lennie
a
Stratégiában
foglaltakkal,
különös

IFKKOT Titkárság: ifkkot@emmi.gov.hu
A kiváltás során létrejövő új támogatott lakhatásnak
meg kell felelnie a hatályos Szociális törvény és a

tekintettel:






a fogyatékos, illetve pszichiátriai- beteg
személyek új otthonai a településbe
integráltan,
belterületen
kerülnek
elhelyezésre.
A
szenvedélybeteg
célcsoport számára a külterületen való
kialakítás megengedett.
a
lakhatási
szolgáltatás
tervezett
férőhelyszáma
az
érintett
település
lakosságszámának maximum. 5%-a lehet
o amennyiben
az
intézmény
településén történik a kiváltás, a
lakhatási szolgáltatás maximális
férőhelyszámát,
a
település
lakosságszámának a kiváltásban
érintett
intézmény
férőhelyszámával
csökkentett
lakosságszám százalékában kell
meghatározni
a támogatott lakhatási szolgáltatásokat
minél szélesebb földrajzi területen kell
létrehozni.

személyes
gondoskodást
nyújtó
szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben
foglalt támogatott lakhatás szakmai, személyi és
tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban kell
lennie a koncepcióban foglaltakkal és az alább
felsorolt szempontokkal:






a fogyatékos, illetve pszichiátriai- beteg
személyek új otthonai a településbe
integráltan,
belterületen
kerülnek
elhelyezésre.
A
szenvedélybeteg
célcsoport számára a külterületen való
kialakítás megengedett amennyiben a
támogatott lakhatás rehabilitációs céllal a terápiás közösség alapértékeire épülve határozott
idejű
megállapodások
megkötésével történik a jövőben, vagy a
külterületen olyan felzárkózást segítő,
vagy
településrehabilitációs
program
folyik, amely e célcsoport számára segíti a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést,
támogatott
lakhatás
kizárólag
olyan
településen/településeken hozható létre,
ahol a település lakosságszáma eléri az
500
főt
(a
lakosságszám
meghatározásánál a támogatási kérelem
benyújtásakor elérhető legfrissebb KSH
adatot kell alapul venni),
a
lakhatási
szolgáltatás
tervezett

férőhelyszáma
az
érintett
település
lakosságszámának maximum 5%-a lehet
o amennyiben
az
intézmény
településén történik a kiváltás, a
lakhatási szolgáltatás maximális
férőhelyszámát,
a
település
lakosságszámának a kiváltásban
érintett
intézmény
férőhelyszámával
csökkentett
lakosságszám százalékában kell
meghatározni,
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a támogatott lakhatási szolgáltatásokat
minél szélesebb földrajzi területen kell
létrehozni,
az
ellátottak
esetleges
munkahelyi
környezetét
elkülönülten – különböző
helyrajzi számon - szükséges elhelyezni a
lakhatás és az egyéb szolgáltatások
biztosításától,
az
új
lakhatási
szolgáltatások
kialakításánál az ellátottak igényeit és
szükségleteit kell alapul venni,
pszichiátriai-, szenvedélybeteg célcsoport
esetében szükséges a terápiás közösség
alapelveire 3
épülő
szakmai
munkát

A terápiás közösség egy résztvevő, közösség-alapú megközelítés mentén értelmezhető fogalom.
A
közösséget a betegek és a segítők közötti interakciók terápiás célú integrálása jellemzi, amelyben a betegek is szabad vél eményformálási,
véleménynyilvánítási és döntési jogokkal rendelkeznek.
Alapelvei:









támogató
építészeti
környezet
megteremtése.
lakások/lakóházak az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 110/F § értelmében nem
lehetnek
egymás
közvetlen
szomszédságban,
a létrehozandó támogatott lakhatást (TL)
biztosító ingatlan a települési környezetbe
integrált legyen, legalább két oldalról
lakóövezeti telek határolja, a TL telek
bejáratától számított 60 méteren belül
legyen legalább egy olyan ingatlan,
amelyet állandó jelleggel lakhatás céljára
használnak,
a létrejövő ingatlan környezete megfelelő
közvilágítással
ellátott,
továbbá
személygépkocsival
és
gyalogosan
közvetlenül megközelíthető legyen,
a létrejövő ingatlan(ok) környezetvédelmi
és gazdálkodási szempontból legyenek
energiatakarékosak,
a
lakóházak
energetikai tanúsítványa legalább DD

1) szembesítés a realitással,
2) non-direktivitás és a betegek aktivizálása,
3) közösségi szellem, a közösség erőforrásainak kihasználása,
4) tűrőképesség és engedékenység /a határok megfelelő tartásával/.
Elsősorban krónikus pszichiátriai betegek vagy szenvedélybetegek kezelésében alkalmazzák. Az ilyen közösségekben leginkább a hétköznapi
tevékenységeken keresztül zajlik a közösségen belüli élet, amit a lakók és a terapeuták/stábtagok együtt alakítanak. A terápi ás közösség a rehabilitáció egyik
eszköze, amely a beteg emberek elérhető legjobb felépülését célozza. Szakít a paternalisztikus ellátás elveivel, amelyben a b eteg nem felelős résztvevője a
saját kezelésének, a gyógyító személyzet dönt minden Őt érintő kérdésben. A terápiás közösségnek gyógyító, motiváló ereje van, támogatja az önsegítést.







3.4.2. Mérföldkövek

A

projekt

tervezésével kapcsolatos

mérföldkövet

megvalósítása
szükséges

során
tervezni.

legalább
Az

5

utolsó

A

kategóriájú
és
a
beépítésre
kerülő
épületgépészeti eszközöket a célcsoport
tudja kezelni,
a létrejövő ingatlan(ok) a rájuk vonatkozó
jogszabályok előírásainak mind építészeti,
mind
a
koncepció
szempontjából
feleljen(ek)
meg,
illeszkedjenek
a
szolgáltatás funkciójához és az ellátottak
elhelyezési, ellátási igényeihez,
fogyatékos
személyek
ellátása
a
koncepciónak
megfelelőenszükségleteikhez
igazodó
komplex
szolgáltatás alapján történjen,
a kiváltás eredményeként létesített, illetve
új intézményegységekkel (telephelyekkel)
szembeni elvárások:
o közúton legfeljebb 1 km-en belül
legyen biztosított tömegközlekedési
lehetőség;
o a kiváltás által keletkezett lakhatási
szolgáltatások
épületébe
az
intézmény
működtetésével
kapcsolatos
kiszolgáló
funkciókat
elhelyezni nem lehet. Ezen funkciók
elhelyezése az egyéb szolgáltatást
nyújtó épület részekben lehetséges.

projekt

mérföldkövet

megvalósítása
szükséges

során
tervezni.

legalább
Az

6

utolsó

elvárások

mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható

mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható

időpontjára szükséges megtervezni.

időpontjára szükséges megtervezni.

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a

Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a

következők:

következők:

1.

mérföldkő:

szükséges

rendelkezik

engedélyekkel,

(köz)beszerzések
szerződés

kiírásra

a

valamint
kerültek

hatálybalépést

1.

kapcsolódó

támogatott

Támogatási

különös

a

a

kedvezményezett

lakhatásra

tekintettel

a

megnevezi

kiválasztott
felhívás

3.4.1

csatolni szükséges

kifizetési igénylést nyújt be

valamint

2.

támogatói nyilatkozatát. A feltétel teljesítésére a

a

az

szakmai

pontjában

hónapban és a megítélt támogatás legalább 5%-ról
kivitelezési szerződések (darab)

A

a

ingatlanokat,

meghatározottakra.

a

legkésőbb

mérföldkő:

3.

mérföldkő:

követő

kivitelezéshez
a

IFKKOT

kiváltásért

írásos javaslatát,

felelős

miniszteri

Támogatási

legalább 10%-ról kifizetési igénylést nyújt be a

legfeljebb 4 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb

Támogatási

2018.november 30-ig. Amennyiben ezen időpontig a

szerződés

hatálybalépését

követő

3.

mérföldkő:

a

Támogatási

tervezett

kivitelezések

30%-ra

szerződés

megkötésétől

biztos

75%-a megkötésre került és a megítélt támogatás

legkésőbb 12 hónapban

szerződés

beszámolóhoz

nem

lép

számított

hatályba,

a

mérföldkő teljesítését utólag, a hatályba lépéstől

vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént

számított 15 napon belül kell bemutatni.

és a megítélt támogatás legalább 30%-ról kifizetési

Amennyiben

igénylést

dokumentumok nem kerülnek becsatolásra, illetve

nyújt

be

a

Támogatási

szerződés

a

Felhívás

6.4.

pontban

előírt

hatálybalépését követő legkésőbb 28. hónapban

az IFKKOT által kiadott írásos javaslat nem minden

4.

pontja

mérföldkő:

a

tervezett

kivitelezések

60%-ra

támogató

tartalmú,

az

a

támogatási

vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént

szerződéstől való elállást vonja maga után.

és a megítélt támogatás legalább 55%-ról kifizetési

2.

igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását

szükséges

követő legkésőbb 38. hónapban

(köz)beszerzések

5.

mérföldkő:

támogatási

A

projekt

fizikai

befejezésére

a

szerződésben vállaltak maradéktalanul

teljesültek és a megítélt támogatás legalább 90%-

mérföldkő:

szerződés

rendelkezik

engedélyekkel,
kiírásra

hatálybalépést

a

valamint
kerültek
követő

kivitelezéshez
a
a

kapcsolódó
Támogatási

legkésőbb

7.

hónapban és a megítélt támogatás legalább 5%-ról
kifizetési igénylést nyújt be.

ról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt

3.

fizikai befejezésének időpontjában.

75%-a megkötésre került és a megítélt támogatás

mérföldkő:

a

kivitelezési szerződések (darab)

legalább 10%-ról kifizetési igénylést nyújt
Támogatási

szerződés

hatálybalépését

be a
követő

legkésőbb 16 hónapban.
4.

mérföldkő:

a

tervezett

kivitelezések

30%-ra

vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént
és a megítélt támogatás legalább 30%-ról kifizetési
igénylést

nyújt

be

a

Támogatási

szerződés

hatálybalépését követő legkésőbb 32. hónapban.
5.

mérföldkő:

a

tervezett

kivitelezések

60%-ra

vonatkozóan a műszaki átadás-átvétel megtörtént
és a megítélt támogatás legalább 55%-ról kifizetési
igénylést nyújt be a Támogatási szerződés aláírását
követő legkésőbb 42. hónapban.
6.

mérföldkő:

A

projekt

fizikai

befejezésére

a

támogatási szerződésben vállaltak maradéktalanul
teljesültek és a megítélt támogatás legalább 90%ról kifizetési igénylést nyújt be legkésőbb a projekt
fizikai befejezésének időpontjában.
3.5.1. A projekt

Támogatás

megkezdése

megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt

megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt

megvalósítását

megvalósítását

napon

a

a

Felhívás
a

Felhívás

támogatást

megkezdheti,

de

megjelenését

a

megelőzően

megjelenését

igénylő

saját

projekt

megkezdése

követő

felelősségére
nincs

Támogatás

napon a

a

Felhívás
a

Felhívás

támogatást

megkezdheti,

de

megjelenését

a

megelőzően

megjelenését

igénylő

saját

projekt

megkezdése

követő

felelősségére
nincs

befolyással a támogatási kérelem értékelésére és

befolyással a támogatási kérelem értékelésére és

nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá

nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá

nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó

részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1.

részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1.

alpontja tartalmazza.

alpontja tartalmazza. Jelen felhívás esetén az ÁÚF
8.

pontja

6.1.

alpontja

az

alábbiak

szerint

alkalmazandó:
Tekintettel arra, hogy a projekt több célterületre
terjed,

a

projekt

projektmenedzser

megkezdésének

alkalmazására

a

vonatkozó

szerződés hatálybalépésének napja minősül.
3.5.2. A projekt

A

végrehajtására

megkezdését,

projekt

fizikai

befejezésére

rendelkezésre álló

támogatási

időtartam

kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba

kezdődött meg, a támogatási szerződés hatályba

lépését

lépését

vagy

amennyiben

szerződés

követően

hatályba

legfeljebb

a
a

projekt

projekt

lépéséig
48

a
nem

hónap

áll

A

projekt

fizikai

megkezdését,
támogatási

befejezésére

vagy

amennyiben

szerződés

követően

hatályba

legfeljebb

a
a

projekt

projekt

lépéséig
52

hónap

a
nem
áll

rendelkezésre.

rendelkezésre.

A projekt fizikai befejezése nem lehet későbbi, mint

A projekt fizikai befejezése nem lehet későbbi, mint

2023. január 31.

2022. december 31. (Szolgáltatói Nyilvántartásba
vétel megtörtént)

3.6.2. A fejlesztéssel

Támogatás

abban

az

esetben

érintett ingatlanra

amennyiben

a

vonatkozó feltételek

tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak

előleget

is

-

abban

megfelel(nek), és a projekt szempontjából ennek

amennyiben

a

fejlesztéssel

megfelelően

fejlesztéssel

tulajdoni

Az

ingatlan(ok)

költségek tekintetében támogatás – ideértve az

viszonyokat

ingatlanfejlesztéshez
az

közvetlenül

köthető

esetben

folyósítható,

érintett

ingatlan(ok)

a

tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaktól

támogatást igénylő igazolja legkésőbb a támogatási

eltérően legkésőbb az első mérföldkő teljesítésének

szerződés

időpontjában per- és igénymentes(ek). Támogatás

kibocsátásáig.

rendezett

érintett

folyósítható,

megkötéséig/támogatói

okirat

ezen költségek tekintetében az 1. mérföldkőhöz
benyújtott beszámoló Támogató általi jóváhagyását
követően fizethető ki.

A Kedvezményezett legkésőbb az első mérföldkő
teljesítésekor igazolja, hogy a fejlesztéssel érintett
ingatlan(ok)

megfelel(nek)

a

viszonyokkal

kapcsolatos,

az

rendezett
ÁÚF

7.

tulajdoni
pontjában

foglalt előírásoknak.
Amennyiben

az

ingatlanfejlesztéshez

közvetlenül

nem köthető költségekhez kapcsolódó támogatás
folyósítása korábban történik, mint az 1. mérföldkő
teljesítése,

úgy

a tulajdoni viszonyok tisztázása

abban az esetben is az első mérföldkő teljesítésével
egy időben válik szükségessé.
3.7.1. Indikátorok

Jelen Felhívásban ez a mondat nem szerepel.

Indikátor

alátámasztó

dokumentuma:

Szolgáltatói

Nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum
4.3. A támogatási kérelem

Jelen

benyújtásának határideje

benyújtására 2017. év május hó 2. naptól 2019. év

felhívás

keretében

a

támogatási kérelmek

Jelen

benyújtására 2017. év május hó 2. naptól 2018. év

felhívás

keretében a

támogatási kérelmek

és módja

július hó 1. napig van lehetőség.

június hó 30. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban

benyújtásra került projektek kerülnek együttesen

benyújtásra került projektek kerülnek együttesen

2017. év május hó 2. nap – 2017. év június hó 30.

2017. év május hó 2. nap – 2017. év június hó 30.

nap

nap

2017. év július hó 7. nap-2017. év augusztus hó 31.

2017. év július hó 7. nap - 2017. év augusztus hó

nap

31. nap

2017. év szeptember hó 7. nap-2018. év január hó

2017. év szeptember hó 7. nap - 2018. év február

5. nap

hó 6. nap

2018. év január hó 12. nap-2019. év július hó 1.

2018. év február hó 26. nap - 2018. év március hó

nap

31. nap
2018. év április hó 8. nap – 2018. év május hó 31.
nap

2018. év június hó 8. nap – 2018. év június 29.
nap.
4.4.2. Kiválasztási

Az ingatlan, amelyre a fejlesztés irányul per- és

Jelen Felhívásban az értékelési előfeltétel törlésre

kritériumok / 3. Tartalmi

igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az

került.

értékelési szempontok /

igény jogosultja

Értékelési előfeltételek

igen / nem / nem releváns

(táblázat)

30 napnál nem régebbi tulajdoni lap

4.4.2. Kiválasztási

Az első értékelési előfeltétel esetében igen vagy

Az első értékelési előfeltétel esetében igen vagy

kritériumok / 3. Tartalmi

nem válasz adható, ha a tervezett tevékenységek

nem válasz adható. Ha a támogatást igénylő az

értékelési szempontok /

között

értékelési előfeltételnek nem felel meg, a kérelme 0

táblázat alatti rész

ingatlanberuházás. Ha a tervezett tevékenységek

szerepel

ingatlanfejlesztés,

ponttal elutasításra kerül.

között nem szerepel ingatlanfejlesztés, abban az
esetben

nem

támogatást
releváns

releváns

igénylő

esetben

választ

az

adható.

értékelési

nem felel

meg,

Ha

a

előfeltételnek
a

kérelme

0

ponttal elutasításra kerül.
A második értékelési előfeltétel esetében igen vagy
nem válasz adható. Ha a támogatást igénylő az
értékelési előfeltételnek nem felel meg, a kérelme 0
ponttal elutasításra kerül.
4.4.2. Kiválasztási

2.1 szempont:

2.1 szempont:

kritériumok / 3. Tartalmi

Minimális elvárás: -

Minimális elvárás: 2

4.4.2. Kiválasztási

2.4 szempont:

2.4 szempont:

kritériumok / 3. Tartalmi

A

értékelési szempontok /

igények, célcsoport igényei) és ez alátámasztott

értékelési szempontok /
Értékelési szempontok
(táblázat)
célok

illeszkednek

az

igényekhez

(pl.

helyi

A célok illeszkednek az igényekhez (pl. közvetlen
célcsoport igényei) és ez alátámasztott

Értékelési szempontok

- megfelelő és részletes bemutatás: 4 pont

- megfelelő és részletes bemutatás: 4 pont

(táblázat)

- elnagyolt bemutatás: 1-3 pont

- elnagyolt bemutatás: 1-3 pont

- nem került bemutatásra: 0 pont

- nem került bemutatásra: 0 pont

Minimális elvárás: 0

Minimális elvárás: 1

4.4.2. Kiválasztási

3.1 szempont:

kritériumok / 3. Tartalmi

A

értékelési szempontok /

tevékenységek szerepelnek, és a projektjavaslat az

tevékenységek szerepelnek, és a projektjavaslat az

Értékelési szempontok

adott fejlesztési célhoz tartozó összes kötelezően

adott fejlesztési célhoz tartozó összes kötelezően

(táblázat)

megvalósítandó tevékenységet tartalmazza

megvalósítandó tevékenységet tartalmazza

- kizárólag támogatható tevékenység szerepel és az

- kizárólag támogatható tevékenység szerepel és az

adott

adott

támogatási

3.1 szempont:
kérelemben

fejlesztési

kizárólag

célhoz

támogatható

tartozó

kötelezően

A

támogatási

kérelemben

fejlesztési

kizárólag

célhoz

támogatható

tartozó

kötelezően

megvalósítandó tevékenységet tartalmazza: 6 pont

megvalósítandó tevékenységet tartalmazza, a nem

-

támogatható tevékenységek lehatárolásra kerültek:

az

adott

kötelezően
tartalmazza,

fejlesztési

célhoz

tartozó

megvalósítandó
de

szerepelnek

összes

tevékenységet
nem

támogatható

6 pont
-

az

adott

tevékenységek: 1-5 pont

kötelezően

- nem tartalmazza az adott fejlesztési célhoz tartozó

tartalmazza,

összes kötelező tevékenységet : 0 pont

nem

fejlesztési

célhoz

tartozó

megvalósítandó
a

kerültek

tevékenységet

nem támogatható
lehatárolásra

összes

tevékenységek

a

támogatható

tevékenységektől: 1-5 pont
- nem tartalmazza az adott fejlesztési célhoz tartozó
összes kötelező tevékenységet: 0 pont
4.4.2. Kiválasztási

3.3 szempont

3.3 szempont

kritériumok / 3. Tartalmi

Minimális elvárás: 0

Minimális elvárás: 1

4.2 szempont

4.2 szempont

értékelési szempontok /
Értékelési szempontok
(táblázat)
4.4.2. Kiválasztási

kritériumok / 3. Tartalmi

Minimális elvárás: 0

Minimális elvárás: 2

4.4.2. Kiválasztási

5. Fenntarthatósági szempontok

5. Fenntarthatósági szempontok

kritériumok / 3. Tartalmi

Adható pontszám: 6

Adható pontszám: 4

értékelési szempontok /

Minimális elvárás: 3

Minimális elvárás: 2

értékelési szempontok /
Értékelési szempontok
(táblázat)

Értékelési szempontok
(táblázat)
4.4.2. Kiválasztási

5.1 szempont:

kritériumok / 3. Tartalmi

A

értékelési szempontok /

teljesítése bemutatása került

teljesítése bemutatása került

Értékelési szempontok

- teljes mértékben: 2 pont

- teljes mértékben: 2 pont

(táblázat)

- nem került bemutatásra: 0 pont

- részben került bemutatásra: 1 pont

felhívásban

5.1 szempont:
előírt

fenntartási

kötelezettségek

A

felhívásban

előírt

fenntartási

kötelezettségek

- nem került bemutatásra: 0 pont
Minimális elvárás: 0

Minimális elvárás: 1

4.4.2. Kiválasztási

5.2 szempont:

Jelen Felhívásban az értékelési szempont törlésre

kritériumok / 3. Tartalmi

A fejlesztés eredményeinek hasznosulása fenntartási

került, a korábbi 5.3-as szempont lett az 5.2-es

értékelési szempontok /

időszakban bemutatásra került

szempont.

Értékelési szempontok

- teljes mértékben: 2 pont

(táblázat)

- nem került bemutatásra: 0 pont

4.4.2. Kiválasztási

5.3 szempont

5.2 szempont

kritériumok / 3. Tartalmi

Pénzügyi fenntarthatóság bemutatásra került

Pénzügyi fenntarthatóság bemutatásra került

értékelési szempontok /

- teljes mértékben: 2 pont

- teljes mértékben: 2 pont

Értékelési szempontok

- nem került bemutatásra: 0 pont

- részben került bemutatásra: 1 pont

(táblázat)

- nem került bemutatásra: 0 pont
Minimális elvárás: 0

Minimális elvárás: 1
4.4.2. Kiválasztási

8. Előnyt jelentő kiválasztási szempontok

Jelen

kritériumok / 3. Tartalmi

8.1 A kiváltandó intézmény külterületen található

szempontok törlésre kerültek.

Felhívásban

a

8.,

8.1.,

értékelési szempontok /

8.2 Bemutatásra kerül a szakmai programban, hogy

Értékelési szempontok

súlyos halmozott fogyatékos személyeket is bevon a

(táblázat)

kiváltási folyamatba

4.4.2. Kiválasztási

ÖSSZESEN ADHATÓ

ÖSSZESEN ADHATÓ

kritériumok / 3. Tartalmi

Adható pontszám: 100

Adható pontszám: 90

értékelési szempontok /

Minimális elvárás: 54

Minimális elvárás: 53

8.2.

értékelési

Értékelési szempontok
(táblázat)
4.4.2. Kiválasztási

Nem

támogathatók

azok

kritériumok / 3. Tartalmi

esetében

a

értékelési szempontok /

kérelemre

adott

táblázat alatti rész

minimális 54 pontot. A 54 pont elérése nem jelenti

minimális 53 pontot. Az 53 pont elérése nem jelenti

automatikusan a támogatás megítélését!

automatikusan a támogatás megítélését!

5.3. A támogatás mértéke,

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás

összege

összege:

összege:

fenti

a

kérelmek,

szempontrendszer

összpontszám

minimum

344.250.000

nem

amelyek

Nem

támogathatók

alapján

a

esetében

a

éri

a

kérelemre

adott

Ft,

el

maximum

fenti

azok

a

kérelmek,

szempontrendszer
összpontszám

minimum

290.717.493

nem

amelyek

alapján

a

éri

a

Ft,

el

maximum

6.300.000.000 Ft

6.300.000.000 Ft.

5.5. Az elszámolható

A

A

költségek köre / Jelen

tevékenységhez kapcsolódó költségek számolhatók

tevékenységhez kapcsolódó költségek számolhatók

Felhívás keretében az

el.

el.

alábbi költségek

szükséges

tervezhetők, illetve

tervek, kiviteli- és tender tervek és ezek hatósági

tervek, kiviteli- és tender tervek és ezek hatósági

számolhatók el

díjának költségei, valamint a tervellenőr költségei,

díjának költségei, társadalmi partnerek, érintettek

projekt előkészítéshez kapcsolódó személyi jellegű

bevonásával

ráfordítások

(közmeghallgatás), szakértői díjak, hatósági díjak,

projekt
Ez

adók,

előkészítő szakaszában az előkészítési

alól

kivétel

a

közbeszerzési

engedélyezési

–

dokumentumok,

munkabér,

járulékok,

és

költség,

foglalkoztatást

személyi

jellegű

a

műszaki

terhelő
egyéb

projekt előkészítő szakaszában az előkészítési
Ez

alól

szükséges

illetékek,

kivétel

a

közbeszerzési

engedélyezési

jogi,

dokumentumok,

kapcsolatos
közjegyzői

költség,

költségek,

a

műszaki

költségek
valamint

a

kifizetések,

amelyeket

akkor

is

itt

szükséges

tervezni, ha az a megvalósítás alatt merül fel.

tervellenőr

költségei,

kapcsolódó

személyi

projekt
jellegű

előkészítéshez
ráfordítások

–

munkabér, foglalkoztatást terhelő adók, járulékok,
és

személyi jellegű egyéb kifizetések, amelyeket

akkor is itt szükséges tervezni, ha az a megvalósítás
alatt merül fel.
5.5. Az elszámolható

A szakmai megvalósítók részére a számvitelről szóló

költségek köre / 2.

2000. évi C. törvény 80. § (2) bekezdésben, illetve

Beruházáshoz kapcsolódó

az

költségek

11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Áhsz.) hatálya

államháztartási számvitelről szóló

Jelen Felhívásban ez a rész törlésre került.

4/2013. (I.

alá tartozó szervezetek esetén az Áhsz. 1. § (4)
bekezdés

alapján

meghatározott

értékhatárig az

alábbi kis értékű eszközök beszerzése lehetséges:
a

szakmai

megvalósítók

részére

(pl.

laptop,

nyomtató, telefon)
5.6. Az elszámolhatóság

A felhívás keretében támogatott projektek költségei

A felhívás keretében támogatott projektek költségei

további feltételei

elszámolhatóságának

elszámolhatóságának

Erőforrás

kezdete:

Fejlesztési

fejlesztési

keretének

1037/2016.

(II.9.)

megjelenésének

a

Operatív

Felhívás

megállapításáról

Korm.

határozatban

(2017.03.21.)

Emberi

Program

napja,

kezdete:

éves

Erőforrás

szóló,

fejlesztési

keretének

1037/2016.

(II.9.)

történő
vége:

a

Fejlesztési

megjelenésének

a

Operatív

Felhívás
Program

Emberi
éves

megállapításáról

szóló,

határozatban

történő

Korm.

(2017.03.21.)

vége:

a

projekt megkezdésének napjától illetve, amennyiben

projekt

a projekt a támogatási szerződés hatálybalépéséig

amennyiben

nem

hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a támogatási

kezdődött

meg,

a

támogatási

szerződés

hatályba lépését követően legfeljebb 48 hónap.

megkezdésének

napja,

a

projekt

a

napjától

illetve,

támogatási

szerződés

szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 52
hónap, de legkésőbb 2022.december 31.

5.6. Az elszámolhatóság

A

támogatási

kérelem

költségvetésében

minden

A

támogatási

kérelem

költségvetésében

minden

további feltételei / Piaci ár

esetben

igazolása

személy

szükséges

megjelölni,

foglalkoztatása

történik

majd,

bemutatásrabe

kell

és

hogy

milyen

adott

esetben

jogviszonyban

az

személy

részletesen

mutatni

a

kerüljön

tervezett

költség

szükséges

megjelölni,

foglalkoztatása

hogy

milyen

az

adott

jogviszonyban

történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra
a tervezett költség számítási módja.

számítási módja.módját.
6.1. A támogatási kérelem

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő

elkészítése során

mellékleteket szükséges csatolni:

mellékleteket szükséges csatolni:

csatolandó mellékletek

1. Szakmai terv

1. Szakmai terv

listája

2.

Közjegyzői

aláírásminta

aláírási
(a

címpéldány

támogatást

vagy

igénylő

ügyvédi

2.

Közjegyzői

részéről

aláírásminta

aláírási
(a

címpéldány

támogatást

vagy

igénylő

ügyvédi
részéről

cégszerűen aláírásra jogosult személy(ek) részéről).

cégszerűen aláírásra jogosult személy(ek) részéről).

Egyházi jogi személyek esetében nem releváns.

Egyházi jogi személyek esetében nem releváns.

3.

3.

Alapító

vagy

létesítő

okirat,

konzorciumi

Alapító

vagy

létesítő

okirat,

konzorciumi

megvalósítás esetében a konzorciumi partneré is

megvalósítás esetében a konzorciumi partneré is

(GFO 529, 561, 563, 565, 569, 572, 573 esetében).

(GFO 529, 561, 563, 565, 569, 572, 573 esetében).

„Az

„Az

egyházi

(http://egyhaz.emmi.gov.hu/)

nyilvántartásban
szereplő

szervezet

egyházi

(http://egyhaz.emmi.gov.hu/)

nyilvántartásban
szereplő

szervezet

esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás –

esetén a nyilvántartásba vételről szóló igazolás –

kivonat

kivonat

-

csatolandó. Abban az esetben, ha a

-

csatolandó. Abban az esetben, ha a

nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes

nyilvántartásban nem szerepel, a közvetlen felettes

egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott

egyházi szerv, vagy a bevett egyház által kiadott

egyházfőhatósági

egyházfőhatósági

igazolást

kell

a

kérelem

igazolást

kell

a

kérelem

mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint

mellékleteként benyújtani. Az előbbiek egyike, mint

egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az

egyházi személyiségről szóló igazolás, valamint az

egyházakról

egyházakról

szóló

2011.

évi

CCVI.

törvény

szóló

2011.

évi

CCVI.

törvény

együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén

együttesen alátámasztják egyházi személyek esetén

a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való

a felhívásban foglalt tevékenységek ellátására való

alkalmasságot.”

alkalmasságot.”

4. Ingatlan(ok) tulajdoni lapja: teljes, 30 napnál

4.

nem régebbi tulajdoni lap

vezető önéletrajza

5.

Tulajdonosi/vagyonkezelői

hozzájárulás

(nem

releváns esetben nyilatkozat)
6.

Projektmenedzser,

Projektmenedzser,

pénzügyi

vezető,

szakmai

6.

Konzorciumi

7. „Indikatív árajánlatok (Bővebben lásd az 5.6.

releváns)

piaci ár igazolása fejezetben)

7.

Támogatási

együttműködési

kérelem

megállapodás

–

benyújtására(amennyiben

releváns)
9.

Együttműködési megállapodás
Szociális

intézményi

az

EFOP-1.9.1-

férőhely

kiváltási

együttműködési

kérelem

megállapodás

benyújtására

Együttműködési megállapodás

VEKOP/15

Szociális

intézményi

–

(amennyiben

az

EFOP-1.9.1-

férőhely

kiváltási

szakmai koordinációs műhely kialakítása c. kiemelt
projekt

VEKOP/15

szakmai

piaci ár igazolása fejezetben)
Támogatási

Konzorciumi

vezető,

5. „Indikatív árajánlatok (Bővebben lásd az 5.6.

vezető önéletrajza

8.

pénzügyi

megvalósítóival

az

előkészítési

és

a

megvalósítási szakaszra vonatkozóan
8. A kiváltásért felelős miniszteri biztos által kiadott

szakmai koordinációs műhely kialakítása c. kiemelt

támogató nyilatkozat a Támogatási Kérelemről

projekt

9. Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésről szóló

megvalósítóival

az

előkészítési szakaszra

vonatkozóan

határozat

10. Nyilatkozat az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 Szociális

10. Likviditási terv

intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs

11. Közbeszerzéshez kapcsolódó minőségellenőrzési

műhely

tanúsítvány,

kialakítása

c.

kiemelt

projekt

keretében

szabályossági

tanúsítvány,

nyújtott felkészítésen való részvételről

utó/utólagos

11. Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat

előkészítés során már zajlott eljárás)

12. Szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésről szóló

12.

határozat

listája

13. Likviditási terv

13. Nyilatkozat a következő projektek keretében

14.

Intézményi

Országos

Testület

Férőhely

Kiváltást

(IFKKOT)

Koordináló

által kiadott

írásos

vélemény
15.

A

kapacitásbefogadásért

felelős

szervezet

A

ellenőrzési jelentés

projekt

beadott

keretében

támogatási

beszerzendő

igényekről:

Szociális

alapszolgáltatások

bővítése,

fejlesztése,

alapszolgáltatások

(amennyiben az
eszközök

TOP-4.2.1-15

infrastruktúrájának

TOP-4.2.1-16

infrastruktúrájának

Szociális
bővítése,

támogató

nyilatkozata

létrehozása

esetén

új férőhely/új szolgáltatás
a

kapacitás

növelésének

jóváhagyásáról
16.

Nyilatkozat

(helyi

Helyi

Esélyegyenlőségi

önkormányzat,

esetében,

beleértve

mint
a

Támogatást

konzorciumi

Program
igénylő

tagot

is)

rendelkezésre állásáról
17. Közbeszerzéshez kapcsolódó minőségellenőrzési
tanúsítvány,

szabályossági

utó/utólagos

tanúsítvány,

ellenőrzési jelentés

(amennyiben az

előkészítés során már zajlott eljárás)
18.

A

projekt

keretében

beszerzendő

eszközök

listája
19. Nyilatkozat a következő projektek keretében
beadott

támogatási

igényekről:

Szociális

alapszolgáltatások

bővítése,

fejlesztése,

alapszolgáltatások
fejlesztése,

TOP-4.2.1-15

infrastruktúrájának

TOP-4.2.1-16

infrastruktúrájának
TOP-6.6.2-15

alapszolgáltatások
fejlesztése,

bővítése,
Szociális

infrastruktúrájának
TOP-6.6.2-16

alapszolgáltatások

Szociális

bővítése,
Szociális

infrastruktúrájának

bővítése,

fejlesztése
20. Építési engedélyes terv és az építési engedély
iránti

kérelem

benyújtását

igazoló

dokumentum

(amennyiben releváns)
21.

Alátámasztó

szakaszban

dokumentum

megvalósult

lakossági

az

előkészítési

tájékoztatásról

fejlesztése,

TOP-6.6.2-15

alapszolgáltatások

infrastruktúrájának

fejlesztése,

TOP-6.6.2-16

alapszolgáltatások

infrastruktúrájának

fejlesztése

Szociális
bővítése,
Szociális
bővítése,

(fotódokumentáció, jelenléti ív stb)
6.2. A támogatási

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a

szerződéshez csatolandó

támogatási

támogatási

mellékletek listája

szükséges a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 77.§

szükséges a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 77.§

(1) bekezdésében szereplő, a támogatást igénylő

(1) bekezdésében szereplő, a támogatást igénylő

esetén

esetén

szerződés

releváns

megkötése

során

dokumentumokat.

csatolni

Szükséges

szerződés

releváns

megkötése

során

dokumentumokat.

csatolni

Szükséges

benyújtani továbbá:

benyújtani továbbá:

• Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről

• Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről

és mértékéről (nyilatkozat sablon)

és mértékéről (nyilatkozat sablon)

•

Együttműködési

VEKOP/15

Szociális

megállapodás
intézményi

az

EFOP-1.9.1-

férőhely

kiváltási

• Konzorciumi szerződés a projekt megvalósításához
(amennyiben releváns)

szakmai koordinációs műhely kialakítása c. kiemelt

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a

projekt megvalósítóival az megvalósítási szakaszra

támogatási

vonatkozóan

szükséges.

szerződés

megkötése

során

csatolni

• Konzorciumi szerződés a projekt megvalósításához
(amennyiben relelváns)
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a
támogatási

szerződés

megkötése

során

csatolni

szükséges.
6.4 Az első mérföldkőhöz

Jelen Felhívás nem tartalmazza ezt a részt.

1.

Intézményi
Testület

Férőhely
(IFKKOT)

Kiváltást

Koordináló

csatolandó mellékletek

Országos

által kiadott

írásos

listája

javaslat a szakmai tervről és az első mérföldkőről
(elutasító javaslat esetében a támogató azonnali
hatállyal eláll a Támogatási szerződéstől)
2. A kiváltásért felelős miniszteri biztos által kiadott
támogató nyilatkozat a megvalósítási helyszínekről
3. Ingatlan(ok) tulajdoni lapja: teljes, 30 napnál
nem régebbi tulajdoni lap

4.

Tulajdonosi/vagyonkezelői

hozzájárulás

(nem

releváns esetben nyilatkozat)
5. Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat
6. Építési engedélyes terv és az építési engedély
iránti

kérelem

benyújtását

igazoló

dokumentum

(amennyiben releváns)
7.

Alátámasztó

teljesítése

dokumentum

érdekében

az

első

mérföldkő

megvalósult

lakossági

tájékoztatásról (fotódokumentáció, jelenléti ív stb.)
8. Szakmai terv kiegészítés_1. mérföldkőhöz
9. IFKT tervezés dokumentuma
10. Egyéni Kiváltási Szükségletfelmérés eredménye
11. Nyilatkozat az EFOP-1.9.1-VEKOP/15 Szociális
intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs
műhely

kialakítása

c.

kiemelt

projekt

keretében

nyújtott felkészítésen való részvételről
12.

A

kapacitásbefogadásért

támogató
létrehozása

felelős

szervezet

nyilatkozata új férőhely/új szolgáltatás
esetén

a

kapacitás

növelésének

jóváhagyásáról
13.
(helyi

Nyilatkozat

Helyi

önkormányzat,

esetében,

beleértve

Esélyegyenlőségi
mint
a

Támogatást

konzorciumi

Program
igénylő

tagot

is)

rendelkezésre állásáról
8. A FELHÍVÁS SZAKMAI

• Együttműködési megállapodás

MELLÉKLETEI

1.9.1-VEKOP/15

Szociális

minta

intézményi

az EFOPférőhely

• Együttműködési megállapodás
1.9.1-VEKOP/15

Szociális

minta az EFOP-

intézményi

férőhely

kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c.

kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c.

kiemelt

kiemelt projekt megvalósítóival az előkészítési és a

projekt

megvalósítóival

az

előkészítési

szakaszra vonatkozóan

megvalósítási szakaszra vonatkozóan

• Együttműködési megállapodás
1.9.1-VEKOP/15

Szociális

minta

az EFOP-

intézményi

férőhely

• Szakmai terv sablon
• Önéletrajz minta

kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása c.

• Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről

kiemelt

és mértékéről” nyilatkozat sablon.

projekt

megvalósítóival

az

megvalósítási

szakaszra vonatkozóan

• Likviditási terv

• Szakmai terv sablon

• „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra”

• Önéletrajz minta

című dokumentum

• Nyilatkozat az utófinanszírozású költségek köréről

• Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához

és mértékéről” nyilatkozat sablon.

•

• Likviditási terv

Szociális

• „Lakók felkészítése a kiváltással járó változásokra”

koordinációs műhely kialakítása c. kiemelt projekt

című dokumentum

keretében nyújtott felkészítésen való részvételről

Nyilatkozat

minta

az

intézményi

EFOP-1.9.1-VEKOP/15

férőhely

kiváltási

szakmai

• Tájékoztató az indikatív árajánlat biztosításához

• Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos

•

Testület (IFKKOT) által kiadott írásos javaslat a

Nyilatkozat

Szociális

minta

az

intézményi

EFOP-1.9.1-VEKOP/15

férőhely

kiváltási

szakmai

szakmai tervről és az első mérföldkőről sablon

koordinációs műhely kialakítása c. kiemelt projekt

• Kiváltásért

keretében nyújtott felkészítésen való részvételről

sablon

A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a

A felhívással, a projekt-kiválasztási eljárással és a

projektmegvalósítással

projektmegvalósítással

kapcsolatos

legfontosabb

felelős

miniszteri biztos nyilatkozat

kapcsolatos

legfontosabb

jogszabályokat az ÁÚF 11. fejezete tartalmazza

jogszabályokat az ÁÚF 11. fejezete tartalmazza.

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI

381/2016.

1/2018. (I.10.) EMMI utasítás

MELLÉKLETEI /

Jogvédelmi Szolgálatról

Kormányrendeletek,

415/2015.

kormányhatározatok:

gyermekjóléti

(XII.

2.)

Korm.

(XII.23.)
és

rendelet az Integrált

381/2016.

Korm.

rendelet

gyermekvédelmi

a

szociális,

igénybevevői

(XII.

2.)

Korm. rendelet az Integrált

Jogvédelmi Szolgálatról
415/2015.

(XII.23.)

rendelet

szociális,

gyermekjóléti

29/1993.

nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről

(II.

17.)
nyújtó

Korm.

rendelet

szociális

a

személyes

ellátások

térítési

29/1993.

(II.

17.)

gyermekvédelmi

a

nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
gondoskodást

és

Korm.

Korm.

rendelet

igénybevevői
a

személyes

díjáról (továbbiakban: Tr.),

gondoskodást

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos

díjáról (továbbiakban: Tr.),

személyek

92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet a fogyatékos

alapvizsgálatáról,

alkalmassági

vizsgálatról,

intézményekben

a

rehabilitációs

továbbá

ellátott

a

személyek

szociális

állapotának

felülvizsgálatáról
257/2000.

(XII.

26.)

Korm.

jogállásáról

törvénynek

a

rendelet

szóló

szociális,

1992.
valamint

a
évi
a

alkalmassági

vizsgálatról,

257/2000.

gyermekjóléti

foglalkoztatás

Korm.

rendelet

engedélyezéséről

és

a
a

országos

nyilvántartásáról
Korm.

rendelet

a

szociális,

szolgáltatók,

és ellenőrzéséről (Sznyr.)

foglalkoztató

megváltozott

valamint

a

munkavállalók
költségvetési

munkaképességű

munkavállalókat

megváltozott

munkaképességű

költségvetési

szóló

(VIII.

9.)

és

a

munkavállalók

Korm.

országos

rendelet

gyermekvédelmi

munkaképességű

a

szociális,

szolgáltatók,

munkavállalókat

munkáltatók

akkreditációjáról,

megváltozott

munkaképességű

foglalkoztatásához
támogatásokról

nyújtható

(XI.16.) Korm. rendelet

327/2012.

141/2000.

(XI.16.) Korm. rendelet
141/2000.

valamint

akkreditációjáról,

támogatásokról

24.)

megváltozott

munkáltatók

foglalkoztatásához

a

ágazatban

és ellenőrzéséről (Sznyr.)
A

foglalkoztató

valamint

gyermekvédelmi

évi

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról

intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról
A

szociális,

1992.

ellátások

(X.

gyermekjóléti
gyermekvédelmi

szóló

a

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a szociális és

369/2013.

24.)

rendelet

szociális

gyermekvédelmi

és

szociális

állapotának

történő végrehajtásáról

nyilvántartásáról

(X.

a

szociális

gyermekvédelmi

gyermekjóléti

a

és

392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a szociális és

369/2013.

Korm.

jogállásáról

törvénynek

foglalkoztatási támogatásról
ellátások

térítési

rehabilitációs

személyek

26.)

közalkalmazottak
XXXIII.

12.)

a

továbbá

ellátott

(XII.

végrehajtásáról
(V.

ellátások

felülvizsgálatáról

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő
112/2006.

szociális

alapvizsgálatáról,

intézményekben

közalkalmazottak
XXXIII.

személyek

nyújtó

(VIII.

9.)

Korm.

szóló
rendelet

nyújtható
327/2012.
a

súlyos

fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
Korm.

rendelet

a

súlyos

valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának

fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának,
valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól

szabályairól

