ÁLTALÁNOS MONITORING FOGALMAK
A 2014-2020 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN
A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) KERETÉBEN
TÁMOGATOTT PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN

Monitorig mutató/számszerűsíthető eredmények fogalma:
Gyűjtő fogalmak, melyek magukban foglalja az összes, a projekt teljesülését vizsgáló mutatót, melyek
különösen: indikátor, szakpolitikai mutató, és kötelező vállalás.
Indikátor fogalma:
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014.(XI.5.)
Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdésének 12. pontja szerint: „uniós jogszabályokban és a programban
nevesített, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium által meghatározott, eredményt vagy teljesülést mérő mutató”.
Az indikátor vállalás teljesítésének elmaradása szankcionálható a 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 88.
§ -ban foglaltak alapján:
„88. § (1) A kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult
csökkenteni az indikátor célértéket.
(2) Ha egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott érték 75%-át, a
támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás
arányos részét, a következő képlet szerint köteles visszafizetni:
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(3) A 75%-os értéket az indikátorérték változás abszolút értékére kell értelmezni.
(4) Ha az indikátor teljesülése adott tevékenységhez köthető, az arányosítást a tevékenységre jutó
támogatás arányában kell elvégezni. Ha a projekt célja több indikátor teljesítése, és több indikátor
nem érte el a támogatási szerződésben, vagy ezek módosításában meghatározott érték 75%-át, az
arányosítást a legalacsonyabb arányban teljesült indikátort figyelembe véve kell elvégezni.
(…)”

Szakpolitikai mutató fogalma:
A 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet) 3.§ (1)
bekezdésének 50. pontja szerint: „uniós jogszabályban nem nevesített, a szakpolitikai felelős vagy
irányító hatóság által a felhívásban, meghatározott mutatószám, amelynek adatforrása nem a
kedvezményezett”.
A szakpolitikai mutató nem teljesítése esetén szankció alkalmazására nem kerül sor.
Kötelező vállalás fogalma:
A felhívásban és a támogatási szerződésben vagy támogatási okiratban rögzített olyan elvárás, mely
számszerűsíthető és amelynek nem teljesítése szankcionálható.
Amennyiben a kötelező vállalás jogosultsági kritérium és a vállalás nem teljesítése esetén a projekt
nem felel meg a jogosultsági szempontoknak, a támogatási szerződéstől való támogató általi elállásra
kerül sor és a Kedvezményezett az addig folyósított támogatást köteles visszafizetni.
Amennyiben a kötelező vállalás a műszaki, szakmai tartalom részét képezi, a csökkenése esetén a
272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 65.4. c) alpontja alapján „ az elszámolható összköltséget
és a támogatás összegét is arányosan csökkenteni kell az érintett tulajdonságtól való elmaradás
arányában, a felhívásban szereplő belső korlátok, egységárak, fajlagos mutatók betartása érdekében
az elszámolható összköltség és a támogatás tovább csökkenthető”.
Minden egyes kiírás esetén a felhívás specifikus információk a www.szechenyi2020.hu oldalon a
pályázati dokumentációk menüpontban, a kiírásokhoz kapcsolódóan a Felhívásban és a Segédletek
alponton belül, Monitoring Tájékoztató néven érhetőek el.
A 272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok módosítása automatikusan
módosítják jelen tájékoztatót, amennyiben kógens (eltérést nem engedő) az új szabály, azaz ebben az
esetben az új vagy módosított jogszabályi rendelkezéseket szükséges alkalmazni a hatályba léptető
rendelkezéseknek megfelelően.

