Módosult A köznevelés tartalmi szabályozóinak
megfelelő tankönyvek, taneszközök fejlesztése és
digitális tartalomfejlesztés című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő tankönyvek,
taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című (EFOP-3.2.2-VEKOP-15
kódszámú) felhívás az alábbiak szerint:

1. Módosult a felhívás preambuluma az alábbiak szerint:
Eredeti szövegezés:
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn
belül dönt.
 a felhívás feltételeinek megfelelő projektet 2 milliárd Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesíti.
 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a
megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő,
maximum 2 000 000 000 Ft előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy
projektje megvalósításával, a megelőző projektekben elkészített kísérleti tankönyvek
iskolai kipróbálásának folytatása, hatékonyságuk és használhatóságuk gyakorlati
tapasztalatokon alapuló ellenőrzése, ezek alapján a tankönyvek javítása, átdolgozása,
valamint, a tankönyvek eredményes használatát elősegítő tanári segédanyagok készítése
és elérhetőségének biztosítása révén hozzájárul:
 a köznevelés minőségének javításához, a köznevelés minőségi megújításához,
 az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához és az egyenlőtlenségek
csökkentéséhez,
 valamint fentiek révén közvetve (a korszerű, a tanulók érdeklődését az eddiginél
jobban felkeltő tartalmak révén) az Európa 2020 stratégia számszerűsített céljai
közül a korai iskolaelhagyás arányának 10 százalékra mérsékléséhez.
Módosított szövegezés:
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül
dönt.
 a felhívás feltételeinek megfelelő projektet 4 367 000 000 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesíti.
 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek a
megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100%-ának megfelelő,
maximum 4 367 000 000 Ft előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezet az együttműködés keretében vállalja, hogy
projektje megvalósításával, a megelőző projektekben elkészített kísérleti tankönyvek
iskolai kipróbálásának folytatása, hatékonyságuk és használhatóságuk gyakorlati
tapasztalatokon alapuló ellenőrzése, ezek alapján a tankönyvek javítása, átdolgozása,
valamint, a tankönyvek eredményes használatát elősegítő tanári segédanyagok
készítése, új tankönyvek, taneszközök, digitális tananyagok, digitális taneszközök
fejlesztése és elérhetőségének biztosítása révén hozzájárul:
 a köznevelés minőségének javításához, a köznevelés minőségi megújításához,
 az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához és az egyenlőtlenségek
csökkentéséhez,
 valamint fentiek révén közvetve (a korszerű, a tanulók érdeklődését az eddiginél
jobban felkeltő tartalmak révén) az Európa 2020 stratégia számszerűsített céljai
közül a korai iskolaelhagyás arányának 10 százalékra mérsékléséhez.
2.
Kiegészült a felhívás 1.1. A Felhívás indokoltsága és célja fejezete az
alábbiak szerint:
Az oktatási esélyteremtés biztosítása és a méltányos oktatás megteremtése érdekében
fontos, hogy a nemzetiségi nevelésben-oktatásban résztvevő, valamint a sajátos nevelési
igényű tanulók részére, továbbá a köznevelés egészére vonatkozóan a hiányterületekre is
rendelkezésre álljanak korszerű, a tartalmi szabályozóknak megfelelő papíralapú, illetve
digitális tankönyvek, taneszközök. Ezt a célt jelen felhívás olyan oktatási
esélyegyenlőséget javító intézkedésekkel éri el, amelyek a nemzetiségi nevelésbenoktatásban résztvevő, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai sikerességének
támogatását tankönyvekre és taneszközökre irányuló szakmai-tartalmi fejlesztéssel
valósítják meg.
3.
Módosításra került a felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezete az
alábbiak szerint:
Eredeti szövegezés:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2
milliárd Ft.
A teljes keretösszegből az EFOP keretében a vissza nem térítendő támogatás maximális
összege 1,4 milliárd Ft, míg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a
továbbiakban: VEKOP) keretéből 0,6 milliárd Ft.
A felhívás országos hatáskörű, így a Közép-magyarországi Régió (a továbbiakban: KMR)
és kevésbé fejlett régiók forrásfelhasználása a következő arányosítás alapján történik: a
támogatás 70%-a a kevésbé fejlett régiók (EFOP), 30%-a KMR (VEKOP) forrásból kerül
kifizetésre.
Módosított szövegezés:
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 367
000 000 Ft.
A teljes keretösszegből az EFOP keretében a vissza nem térítendő támogatás maximális
összege

3 056 900 000 Ft, míg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a
továbbiakban: VEKOP) keretéből 1 310 100 000 Ft.
A felhívás országos hatáskörű, így a Közép-magyarország régió (a továbbiakban: KMR)
és kevésbé fejlett régiók forrásfelhasználása a következő arányosítás alapján történik: a
támogatás 70%-a a kevésbé fejlett régiókban (EFOP), 30%-a KMR-ben (VEKOP)
felhasználható forrásból kerül kifizetésre.
4.
Kiegészült a felhívás 1.3. A támogatás háttere fejezete az alábbiak
szerint:
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg az 1037/2016. (II.9.) számú
kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján került meghatározásra.
5.
Módosításra került a felhívás 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége fejezete
az alábbiak szerint:
Eredeti szövegezés:
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020
ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától
16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Módosított szövegezés:
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020
ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-000 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16
óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
6.
Kiegészült a felhívás 3.1. Támogatható tevékenysége bemutatása fejezete
az alábbiak szerint:
2. Pedagógusok szakmai-módszertani támogatása az új
használatában, az iskolai alkalmazás szakmai támogatása

taneszközök

A tankönyvek szerkesztői és tantervi pedagógiai fejlesztők közreműködésével a
kísérleti tankönyvek kipróbálási szakaszába bevont pedagógusok szakmaimódszertani támogatása, a Nemzeti Köznevelési Portál felületein keresztül történő
kapcsolattartás és a digitális tartalmak használatának folyamatos elősegítése,
valamint a hazai zsidó és cigány kultúra tankönyvi megjelenítésének felülvizsgálata és
szükség esetén annak korrigálása.
5. Tankönyvés
taneszközfejlesztés
(a
kísérleti
tankönyvfejlesztési
programban nem érintett tankönyvek és taneszközök)
 A nemzetiségi nevelés-oktatás támogatását, a sajátos nevelési igényű tanulók
nevelés-oktatásának támogatását szolgáló papíralapú, illetve digitális tankönyvek,
taneszközök fejlesztése.
 A kötelező vagy kötelezően választható közismereti tantárgyak papíralapú, illetve
digitális tankönyveinek, taneszközeinek átdolgozása.
 A kötelező vagy kötelezően választható közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó,
hiányterületként azonosított papíralapú, illetve digitális tankönyv, illetve
taneszközfejlesztés.

7.
Kiegészült a felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a
megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint:

Megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozó elvárások



Részletesen be kell mutatni a tankönyv- és taneszközfejlesztés ütemezését,
Be kell mutatni a NKP-SzTT1 -vel való együttműködés módját és formáját.

Beszámolási kötelezettség
A támogatást igénylő kötelezően létrehozza a Szakmai Tanácsadó Testületet, mely arra
hivatott, hogy folyamatosan nyomon kövesse a Portállal kapcsolatos szakmai munkát,
véleményezze az EFOP-3.2.2 projektből megvalósuló digitális fejlesztések szakmai
tartalmát, vizsgálja az előrehaladásukat,a szakmai beszámolókat és a mérföldkövek
megvalósulását nyomon kövesse, az esetleges változtatásokat, a megvalósítás során
felmerülő szakmai módosítási igényeket megvizsgálja és jóváhagyja, illetve
véleményezze a kapcsolódó műszaki-szakmai mutatókat.

A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai:
-

A digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos vagy delegáltja

-

A digitális oktatási tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos vagy delegáltja

-

A köznevelésért felelős helyettes államtitkár vagy delegáltja

-

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ delegáltja

A Szakmai Tanácsadó Testület célja, hogy a Nemzeti Köznevelési Portál minden
elemében megfeleljen a Digitális Oktatási Stratégia elvárásainak – ennek érdekében az
EFOP-3.2.2 szakmai tevékenységének kísérése és tanácsadás. A NKP-SzTT feladatát a
Digitális tananyagok fejlesztése, vásárlása és honosítása szakmai tevékenység
színvonalának és megfelelő minőségének folyamatos biztosítása érdekében végzi, a
Nemzeti Köznevelési Portál továbbfejlesztésével, funkcióbővítésével kapcsolatos szakmai
munkát a testület segíti és irányítja.

1

A Nemzeti Köznevelési Portál Szakmai Tanácsadó Testület (NKP-SzTT) az EKE OFI portálfejlesztési tevékenységével kapcsolatos
feladatainak ellátását segítő, javaslattevő, döntés-előkészítő és véleményező testülete.
A NKP-SzTT az ügyrendje szerint végzi a feladatait, feladatainak ellátáshoz a működési feltételeket a Digitális Pedagógiai Módszertani
Központ biztosítja.
A NKP-SzTT feladatai az EFOP-3.2.2 projekt kapcsán:
véleményével, javaslataival hozzájárul az EKE OFI által megvalósított EFOP-3.2.2 projekt digitális fejlesztéssel kapcsolatos szakmai
munkájának, a fejlesztés DOS-kompatibilis megfelelősségének folyamatos biztosításához, a Nemzeti Köznevelési Portál minőségének
fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez,
megjeleníti a Portál potenciális felhasználóinak igényeit, elősegíti a számukra megfelelő minőség biztosítását,
folyamatosan nyomon követi az EKE OFI Portál-fejlesztéssel kapcsolatos szakmai tevékenységét,
véleményezi az EFOP-3.2.2 projektben a digitális fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos műszaki-szakmai mutatókat és állást foglal
azok megfelelősségéről

A NKP-SzTT által nyomtatott vagy elektronikus formában kiadott vélemény a szakmai
beszámolókkal együtt nyújtandó be.

8.
Módosításra került a felhívás 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával
és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezete az alábbiak szerint:
Eredeti szövegezés:
A projekt költségfelhasználásának arányaira vonatkozó elvárások
A Felhívás „3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása” pontjában meghatározott „3.
Digitális tananyagok fejlesztése, vásárlása, és honosítása”, valamint a „4. A Nemzeti
Köznevelési Portál funkcióbővítése, továbbfejlesztése és használatának elterjesztése”
tevékenységekre – a projekt teljes elszámolható költségkeretén belül – a szakmai
megvalósításra elszámolható összköltségének legalább 60 %-át kell fordítani.
Módosított szövegezés:
A projekt költségfelhasználásának arányaira vonatkozó elvárások
A Felhívás „3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása” pontjában meghatározott „3.
Digitális tananyagok fejlesztése, vásárlása, és honosítása”, valamint a „4. A Nemzeti
Köznevelési Portál funkcióbővítése, továbbfejlesztése és használatának elterjesztése”
tevékenységekre – a projekt teljes elszámolható költségkeretén belül – a szakmai
megvalósításra elszámolható összköltségének legalább 27%-át kell fordítani.
A Felhívás „3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása” pontjában meghatározott „5.
Tankönyv- és taneszközfejlesztés (a kísérleti tankönyvfejlesztési programban nem
érintett tankönyvek és taneszközök)” tevékenységben digitális tankönyvek, taneszközök
fejlesztésére, átdolgozására – a projekt teljes elszámolható költségkeretén belül – a
szakmai megvalósításra elszámolható összköltségének legalább 19%-át kell fordítani.
Eredeti szövegezés:
Számszerűsített szakmai elvárások
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

Kijavításra került taneszközök száma
Kipróbálási folyamat során kijavított, a kísérleti
tankönyvfejlesztési program keretében fejlesztett
tankönyvek,
munkafüzetek
és
egyéb
(szöveggyűjtemény, atlasz) kiegészítők.
106 db
Záró beszámolóval együtt benyújtott dokumentum
A kísérleti tankönyvfejlesztési program során fejlesztett,

és véglegesített tankönyvekhez tanári kézikönyvek
készítése, tantárgycsoportonként.
Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Az eredmény leírása

Az átdolgozott, véglegesített újgenerációs tankönyvek
tanításához támogatás nyújtása a napi tanítási
gyakorlat segítése céljából, ehhez szükséges
kiegészítő információk, segédanyagok biztosítása
digitális alapú kézikönyvek formájában.
10 db
Záró beszámolóval együtt benyújtott dokumentum

Komplex digitális tananyagcsomagok

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja

Az okostankönyv-koncepciónak megfelelő komplex
digitális tananyagcsomagok, amelyek a tananyagot
leckékre bontva, digitális kiegészítőkkel, fejlesztő és
ellenőrző feladatokkal kiegészítve tartalmazzák.
60 db
A Nemzeti Köznevelési Portálra történő feltöltés

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

Digitális tartalom fejlesztése vagy adaptálása vagy
implementálása

Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja

5–8. évfolyamos SNI tanulók számára konkrét
tantárgyak kerettantervi tartalmát fedő digitális
tananyag készítése, okostankönyv formában, digitális
kiegészítőkkel, feladatsorokkal ellátva.
6 db
A Nemzeti Köznevelési Portálra történő feltöltés

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

Nemzeti
Köznevelési
implementálása

Az eredmény leírása

A Nemzeti Köznevelési Portál funkcióinak kiterjesztése,
a fejlesztés implementációja.
4 új funkció
Záró beszámolóval együtt benyújtott dokumentum

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja

Portál

funkcióbővítése,

Módosított szövegezés:
Számszerűsített szakmai elvárások
Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Az eredmény leírása

Kijavításra került taneszközök száma
Kipróbálási folyamat során kijavított, a kísérleti
tankönyvfejlesztési program keretében fejlesztett
tankönyvek,
munkafüzetek
és
egyéb
(szöveggyűjtemény, atlasz) kiegészítők.

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja

Megvalósítandó
megnevezése

műszaki-szakmai

106 db
Záró beszámolóval együtt benyújtott dokumentum és
NKP-SzTT elfogadó vélemény

eredmény A kísérleti tankönyvfejlesztési program során fejlesztett,
és véglegesített tankönyvekhez tanári kézikönyvek
készítése, tantárgycsoportonként.

Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése
Az eredmény leírása

Az átdolgozott, véglegesített újgenerációs tankönyvek
tanításához támogatás nyújtása a napi tanítási
gyakorlat segítése céljából, ehhez szükséges
kiegészítő információk, segédanyagok biztosítása
digitális alapú kézikönyvek formájában.
10 db
Záró beszámolóval együtt benyújtott dokumentum és
NKP-SzTT elfogadó vélemény
Komplex digitális tananyagcsomagok

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja

Az okostankönyv-koncepciónak megfelelő komplex
digitális tananyagcsomagok, amelyek a tananyagot
leckékre bontva, digitális kiegészítőkkel, fejlesztő és
ellenőrző feladatokkal kiegészítve tartalmazzák.
88 db
A Nemzeti Köznevelési Portálra történő feltöltés

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

Digitális tartalom fejlesztése vagy adaptálása vagy
implementálása

Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja

5–8. évfolyamos, valamint a szakképzésben részt vevő
SNI tanulók számára konkrét közismereti tantárgyak
kerettantervi tartalmát fedő digitális tananyag készítése,
okostankönyv formában, digitális kiegészítőkkel,
feladatsorokkal ellátva.
85 db
A Nemzeti Köznevelési Portálra történő feltöltés

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

Nemzeti
Köznevelési
implementálása

Az eredmény leírása

A Nemzeti Köznevelési Portál funkcióinak kiterjesztése,
a fejlesztés implementációja.
4 új funkció
Záró beszámolóval együtt benyújtott dokumentum és
NKP-SzTT elfogadó vélemény

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény
megnevezése

Portál

funkcióbővítése,

A fejlesztett vagy átdolgozott tankönyvek és/vagy
taneszközök száma

Az eredmény leírása

A tulajdonság számszerűsíthető célértéke
Igazolás módja

A nemzetiségi tanulók számára, az SNI-s tanulók
számára, illetve a hiányterületek lefedésére fejlesztett,
vagy létező taneszközök átdolgozása eredményeként
létrejött tankönyvek, taneszközök.
437 db
Záró beszámolóval együtt benyújtott dokumentum és
NKP-SzTT elfogadó vélemény

Eredeti szövegezés:
A projekt megvalósítása során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges
tervezni.
A mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
-

1. mérföldkő: 55 db, a kísérleti tankönyvfejlesztési program során fejlesztett
tankönyv, munkafüzet és egyéb taneszköz kipróbálást követő, szükség szerinti
javítása, átdolgozása 2017. június 30-ig,

-

2. mérföldkő: 106 db, a kísérleti tankönyvfejlesztési program során fejlesztett
tankönyv, munkafüzet és egyéb taneszköz kipróbálást követő, szükség szerinti
javítása, átdolgozása 2018. június 30-ig,
3. mérföldkő: 60 darab komplex digitális tananyagcsomag elkészítése 2018.
augusztus 30-ig.
4. mérföldkő: a támogatott programokban részt vevő tanulók száma eléri a 430
főt 2018. október 31-ig.
5. mérföldkő: a Nemzeti Köznevelési Portál funkcióbővítését, új fejlesztés
implementálását illetően elkészül 4 db új funkció, és a Nemzeti Köznevelési
Portálra feltöltésre kerül 6 db digitális tartalom az 5–8. évfolyamos SNI tanulók
számára okostankönyv formában, digitális kiegészítőkkel, feladatokkal ellátva
2019. február 28-ig.

-

Módosított szövegezés:
A projekt megvalósítása során legalább az alábbi mérföldköveket szükséges
tervezni.
A mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
-

1. mérföldkő: 55 db, a kísérleti tankönyvfejlesztési program során fejlesztett
tankönyv, munkafüzet és egyéb taneszköz kipróbálást követő, szükség szerinti
javítása, átdolgozása 2017. június 30-ig,

-

2. mérföldkő: 106 db, a kísérleti tankönyvfejlesztési program során fejlesztett
tankönyv, munkafüzet és egyéb taneszköz kipróbálást követő, szükség szerinti

-

-

-

-

javítása, átdolgozása, valamint a kifizetési igénylések benyújtása eléri a megítélt
támogatás legalább 15%-ának felhasználását 2018. június 30-ig,
3. mérföldkő: 60 darab komplex digitális tananyagcsomag elkészítése 2018.
augusztus 30-ig.
4. mérföldkő: a támogatott programokban részt vevő tanulók száma eléri a 430
főt, valamint a kifizetési igénylések benyújtása eléri a megítélt támogatás
legalább 30%-ának felhasználását 2018. október 31-ig
5. mérföldkő: 2019. február 28-ig
•
a Nemzeti Köznevelési Portál funkcióbővítését, új fejlesztés
implementálását illetően elkészül 4 db új funkció,
•
a Nemzeti Köznevelési Portálra feltöltésre kerül 6 db digitális tartalom
az 5–8. évfolyamos SNI tanulók számára okostankönyv formában,
digitális kiegészítőkkel, feladatokkal ellátva,átdolgozásra kerül 29 db
tankönyv és 27 db munkafüzet ,
•
új fejlesztésként elkészül 11 db tankönyv, 19 db munkafüzet és 9 db
digitális tartalom okostankönyv formában, digitális kiegészítőkkel,
feladatokkal ellátva, a Nemzeti Köznevelési Portálra feltöltve,
•
a kifizetési igénylések benyújtása eléri a megítélt támogatás legalább
40%-ának felhasználását
6. mérföldkő: 2020. február 29-ig
•
átdolgozásra kerül 51 db tankönyv, 48 db munkafüzet és 11 db digitális
tartalom okostankönyv formában, digitális kiegészítőkkel, feladatokkal
ellátva, a Nemzeti Köznevelési Portálra feltöltve,
•
új fejlesztésként elkészül 64 db tankönyv, 68 db munkafüzet és 40 db
digitális tartalom okostankönyv formában, digitális kiegészítőkkel,
feladatokkal ellátva, a Nemzeti Köznevelési Portálra feltöltve,
•
a kifizetési igénylések benyújtása eléri a megítélt támogatás legalább
70%-ának felhasználását.
7. mérföldkő: 2021. február 28-ig
•
átdolgozásra kerül 76 db tankönyv, 58 db munkafüzet és 18 db digitális tartalom
okostankönyv formában, digitális kiegészítőkkel, feladatokkal ellátva, a Nemzeti
Köznevelési Portálra feltöltve,
•
új fejlesztésként elkészül 171 db tankönyv, 132 db munkafüzet és 80 db digitális
tartalom okostankönyv formában, digitális kiegészítőkkel, feladatokkal ellátva, a
Nemzeti Köznevelési Portálra feltöltve
•
Az összes elszámolható költség 95%-ról kifizetési igénylés kerül benyújtásra.

9.
Módosításra került a felhívás 3.3.2. A projekt végrehajtására
rendelkezésre álló időtartam fejezete az alábbiak szerint:
Eredeti szövegezés:
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.
Módosított szövegezés:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 54 hónap áll rendelkezésre.

10.
Módosításra került a felhívás 3.5.1. Indikátorok fejezete az alábbiak
szerint:
Eredeti szövegezés:

Indikátor
neve

Támogatott
programokba
n részt vevő
tanulók
száma

Ala
p

Mértékegység

ESZ
A

fő

Célérték a
Célérték
projekt
Típus
2018.
fizikai
a1
október 31befejezéséi
ig
g

0

430

500

Azonosít
ó2

7.5

Módosított szövegezés:

Indikátor
neve

Támogatott
programokban
részt vevő
tanulók száma

Alap

ESZA

Mértékegység

fő

Típusa1

0

Célérték Célérték a
2018.
projekt
október
fizikai
31-ig befejezéséig
430
(ebből
VEKOP
129)

1 100 (ebből
VEKOP 330)

Azonosító2

7.5

11.
Módosításra került a felhívás 3.5.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA
forrásból megvalósuló felhívások esetén fejezete az alábbiak szerint:
Eredeti szövegezés:
Az 1304/2013/EK rendelet 5. cikke alapján az Európai Szociális Alapból támogatott
résztvevők tekintetében a tagállamoknak jelentési kötelezettségük van a rendelet
mellékleteiben szereplő mutatókról. Az Európai Szociális Alapból nyújtott támogatás
esetében a kedvezményezett kötelezettsége a projektben résztvevő személyekre
vonatkozóan biztosítani a szükséges egyéni adatok összegyűjtését és a megfelelő
formában az adatokat a Támogató rendelkezésére bocsátani.

A jelen felhívás esetében elvárás, hogy a projektgazda a projektben résztvevő
személyekre vonatkozóan biztosítsa a szükséges egyéni adatok összegyűjtését, és
megfelelő formában az adatokat a Támogató rendelkezésére bocsássa.
Az adatgyűjtést a jelen felhívás szakmai mellékletét képező Adatfeldolgozási
megbízási szerződés alapján, az ESZA Kérdőív használatával szükséges
elvégeznie a projektgazdának.
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében a résztvevőkről a
Felhívás szakmai mellékletei között szereplő A résztvevőkre vonatkozó közös
kimeneti és eredmény mutatók megnevezésű mellékletében felsorolt
szempontok szerint szükséges adatot gyűjteni. A Felhívás keretében
megvalósuló projektek esetében a az újgenerációs kísérleti tankönyvek
kipróbálásában, valamint az újgenerációs kísérleti tankönyv bevezetését
támogató képzésekben résztvevő pedagógusok minősülnek Résztvevőknek.
Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt
útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

az

ESZA

Kérdőív

kitöltési

A résztvevőkre vonatkozó adatgyűjtés személyes és különleges adatok kezelését jelenti,
melynek során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak. A személyes és különleges adatokkal
összefüggő feladatok végzése által a Projektgazda adatfeldolgozóvá válik, és az
adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Ezen adatfeldolgozási
szerződés a Támogatási Szerződés mellékletét képezi.
A személyes és különleges adatokat a Kedvezményezett bizalmasan, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
megfelelően kezeli, és monitoring célú adatszolgáltatáson kívül más célra nem használja
fel.
Módosított szövegezés:
A jelen felhívásban nem releváns.

12.
Módosításra került a felhívás 3.6. Fenntartási kötelezettség fejezete az
alábbiak szerint:
Eredeti szövegezés:
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig
az alábbiaknak eleget tesz:
 a projektben elkészült tankönyvek, munkafüzetek, digitális tartalmak, egyéb képzési
anyagok elérhetőségét biztosítja legalább 5 évig;
 a projekt keretében továbbfejlesztett Nemzeti Köznevelési Portált, az azon
elhelyezett digitális tartalmakat fenntartja legalább 5 évig;
adatszolgáltatást biztosít a szakmapolitikai szereplők számára a Nemzeti Köznevelési
Portál használatáról
Módosított szövegezés:

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig
az alábbiaknak eleget tesz:
 a projektben elkészült tankönyvek, munkafüzetek, digitális tartalmak, egyéb
taneszközök és képzési anyagok elérhetőségét biztosítja legalább 5 évig;
 a projekt keretében továbbfejlesztett Nemzeti Köznevelési Portált, az azon
elhelyezett digitális tartalmakat fenntartja legalább 5 évig;
adatszolgáltatást biztosít a szakmapolitikai szereplők számára a Nemzeti Köznevelési
Portál használatáról
13.
Módosításra került a felhívás 5.2. A projekt javaslat maximális
elszámolható összköltsége fejezete az alábbiak szerint:
Eredeti szövegezés:
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 2 milliárd Ft
lehet.
Módosított szövegezés:
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 4 367 000 000 Ft
lehet.
14.
Módosításra került a felhívás 5.3. A támogatás mértéke, összege fejezete
az alábbiak szerint:
Eredeti szövegezés:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 2 milliárd Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Módosított szövegezés:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 4 367 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

15.
Módosításra került a felhívás 5.4. Előleg igénylése fejezete az alábbiak
szerint:
Eredeti szövegezés:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 100 %a, de legfeljebb 2 milliárd Ft.
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.
Az előleg igénylésének feltételei:
a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az
előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű
biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést,
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet
a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet
a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg
igénybe vételére is jogosult.
Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási
előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.
Módosított szövegezés:
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás
100 %-a központi költségvetési szerv kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett
a) a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai
uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön
fizetési számlával rendelkezik, vagy
a) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötszázmillió forintot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv 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 jelen felhívás szakmai mellékletei között található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet
117/A. §-a tartalmazza.

Az előleg igénylésének feltételei:
-

-

a kedvezményezett rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel,
ha a kedvezményezett biztosítékadásra kötelezett, a kedvezményezett legkésőbb az
előlegigénylési kérelem benyújtásakor igazolja az előleggel megegyező összegű
biztosíték(ok) rendelkezésre állását,
az előlegigénylési dokumentáció tartalmi és formai szempontból megfelelő,
a kedvezményezett még nem nyújtott be záró kifizetési igénylést.

Az előleget igényelni a záró kifizetési igénylés benyújtásáig bármikor lehet. Támogatási
előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Tartalék terhére előleg a tartalékátcsoportosítást követően igényelhető.
A támogatási előleggel legkésőbb a záró kifizetési igénylésben el kell számolni.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő közszféra szervezet a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában foglaltak alapján fordított áfa-előleg
igénybe vételére is jogosult.
A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a szállítói szerződés szerinti ellenszolgáltatás
elszámolható összege 50 %-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.A
szállítói előleget a Támogató visszaköveteli, ha a Kedvezményezett nem nyújt be
igénylést időközi kifizetésre a szállítói előleg – vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül,
valamint ha a benyújtott kifizetési igénylés vagy más körülmény – így különösen
helyszíni ellenőrzés megállapítása – a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását
bizonyítja.

16.
Kiegészült a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete
az alábbiak szerint:
Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
17.
Módosításra került a felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
fejezete az alábbiak szerint:
Eredeti szövegrész:
Piaci ár igazolása
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci
árat, illetve a jelen útmutató 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén feltüntetett
korlátokat.
Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a
közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól
történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három,
egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható,
érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani,
hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat
kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).

Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai
feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás)
szükséges,
mely
a
helyszíni
ellenőrzések során ellenőrzésre kerül.
Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés
vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6
hónapnál régebbiek.

Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem
összehasonlíthatóak,
nem
azonos
tárgyúak,
nem
egymástól
és
a
projektgazdától/ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci
árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem
elszámolhatóak.
A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független
statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra,
kamarai díjszabásokra, stb.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély
alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával
lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás).
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a
projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ilyen módon ellenőrizhetőnek
kell lenniük ahhoz, hogy meghatározható legyen a besorolásuk.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés
teljesítésére való alkalmasságát.
Számlaösszesítők alkalmazása
A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített
számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus esetében.
Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható
bizonylatok maximális támogatástartalma 1.000.000 Ft.
Az 1.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú
számlaösszesítőn kell benyújtani.”

Módosított szövegrész:
Piaci ár igazolása
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci
árat (pl. a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat, a több
lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatok alapján
kialakult árat, vagy az irányító hatóság által előzetesen meghatározott fajlagos mutatók
szerinti fajlagos árat, illetve egységköltséget), illetve a jelen útmutató 5.7 pontjában
rögzített tevékenységek esetén feltüntetett korlátokat.

Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés esetében a
közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában, illetve a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében több lehetséges szállítótól
történő ajánlatkérés keretében beérkezett ajánlatokkal történhet. Legalább három,
egymástól független ajánlattevőtől származó, azonos tárgyú, összehasonlítható,
érvényes írásos árajánlat megléte szükséges. Az ajánlatkérést úgy kell lebonyolítani,
hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.
Nem közbeszerzéshez és közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén is, a piaci árnak
való megfelelés ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a támogatási kérelemmel
egyidejűleg, annak mellékleteként szükséges benyújtania legalább egy részletes indikatív
árajánlatot minden releváns költségvetési tétel esetében. Ez alól kivétel képeznek a
három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő
szerződései, amelyek tervezett költsége nem haladja meg a nettó 300 000 forintot. Ez
utóbbi esetben az árajánlatoknak ugyanakkor rendelkezésre kell állniuk, és azokat az
irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
Amennyiben az egy indikatív árajánlaton felül a támogatást igénylő rendelkezik több
árajánlattal is egy költségelem vonatkozásában, úgy minden árajánlatot szükséges
benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként. Amennyiben a támogatási kérelem,
támogatásban részesül, a piaci ár ellenőrzésére a kifizetési igénylés keretében is sor
kerül, melyhez szükséges benyújtani minimum három árajánlatot és a Rendelet által
meghatározott minden alátámasztó dokumentumot.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat – akár
a támogatási kérelemmel benyújtott egy indikatív árajánlat, akár a kifizetések igénylés
során benyújtott három árajánlat – kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.:
forgalmazó cégek honlapja).
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését is megfelelően dokumentálni (postai
feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás)
szükséges,
mely
a
helyszíni
ellenőrzések során ellenőrzésre kerül.
Az alátámasztó dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés
vagy beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6
hónapnál régebbiek.
Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására
alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem
egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől származnak, a
tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére
nem elszámolhatóak.
A bérszint és a szakértői díjak egységárának megalapozására elfogadható még független
statisztika, kimutatás csatolása (különös tekintettel hivatalos központi pl. KSH adatokra,
kamarai díjszabásokra, stb.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély
alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával
lehet (pl. hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz, technológia,
amelyek csak egy gyártótól szerezhető be {pl.: speciális gyártóberendezések, kutatáshoz
alkalmazott technológia}, vagy az adott eszközt, berendezést csak egy kizárólagos

forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell
legalább egy referenciaárat, az alábbi források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái,
katalógusai; külföldi képviseletek árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a
kedvezményezettől független szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó
ezeket rendelkezésre bocsátja). Egyszerűsített elszámolással érintett költségek
tekintetében nem kell benyújtani a piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló
árajánlatokat.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. A költségtételeknek a
projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és
ilyen módon ellenőrizhetőnek kell lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés
ellenőrizhető legyen: a költségvetés részletezettségét és bemutatását minden
költségelem vonatkozásában úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett
egységár, annak felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás
a mértékére vonatkozóan.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők szerződés
teljesítésére való alkalmasságát.
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás
esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét
alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a
módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett költség,
elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani
Számlaösszesítők alkalmazása
A támogatott projekt elszámolása során a 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben
rögzített számlaösszesítők használata kötelező minden vonatkozó költségtípus
esetében.
Az 1 000 000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat kis
támogatás tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A számlaösszesítő használata
esetén
egyéb
alátámasztó
dokumentum
benyújtása
nem
szükséges.
A
számlaösszesítőben szereplő számlák, bizonylatok és azok alátámasztására szolgáló
dokumentumok legkésőbb a záró helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a
megvalósítás során az elszámolás:


Kis támogatástartalmú számlák összesítője



Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
(személyi jellegű költségek összesítője)



Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (anyagköltség összesítő)



Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség (utazási és
kiküldetési költség összesítő)



Célcsoport útiköltsége (utazási és kiküldetési költség összesítő)



Célcsoporthoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás költsége (személyi jellegű
költségek összesítője)

személyi

jellegű

ráfordítás

költsége



Áfa összesítő fordított adózás esetén

Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható
bizonylatok maximális támogatástartalma 1 000 000 Ft.
Az 1.000.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - kis támogatás tartalmú
számlaösszesítőn kell benyújtani.”
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs
lehetőség.

