Módosult az „Ifjúsági programok támogatása” című
felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Ifjúsági programok támogatása” című (EFOP-1.2.2-15
kódszámú) felhívás.



A Felhívás 1.2. A rendelkezésre álló forrás fejezet az alábbiak szerint módosult:
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 1.168.882.218,- Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható
száma: 46-64 db.



A Felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások/Mérföldkövek fejezete az alábbival bővült:
A mérföldkövek eléréséről a benyújtandó szakmai beszámolóban minden
esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.



A Felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások/ Elkülönített pénzforgalmi számla nyitása fejezet az
alábbiak szerint módosult:
A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van
elkülönített bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla
alszámlája is lehet.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 110/A. § alapján a kedvezményezettnek
projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a
projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten szükséges
nyilvántartania, és legalább 2027. december 31-ig megőriznie. Az irányító
hatóság és egyéb ellenőrzést végző hatóság által végzett helyszíni
ellenőrzés során szükséges az elkülönített nyilvántartásnak rendelkezésre
állnia. Az elkülönített nyilvántartásban be kell tudni mutatni, hogy az
Európai Uniós források megfelelő módon kerültek felhasználásra, a kettős
finanszírozás elkerülésének nyomon követhetőnek kell lennie, be kell tudni
mutatni, hogy a források elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a
célra kerültek felhasználásra, amelyre a Támogató azt megítélte. A
támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása
esetén a Kedvezményezettet visszafizetési kötelezettség terheli.
Amennyiben nem elkülönített bankszámlán történik a támogatás kezelése,
akkor a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.9.1.7 pontja
alapján
elszámolható
bankszámlanyitás
költsége,
a
rendes
havi
adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség vonatkozásában a
projekt költségeinek elszámolása, vagy a bankszámlán keletkező látra szóló

kamat arányos meghatározása, illetve a támogatás rendeltetésszerű
felhasználásának ellenőrzése nehézséget jelenthet. Javasolt, hogy a
projekttel kapcsolatos pénzforgalom elkülönített bankszámlán történjen,
amennyiben lehetséges.
Amennyiben a Kedvezményezett elkülönített bankszámlát (alszámlát) nyit,
akkor
a
támogatás
fogadására
szolgáló
elkülönített
bankszámla
rendelkezésre állásáról szóló igazolást be kell nyújtania a Támogatónak.
•

A Felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások/ Horizontális követelmények fejezet az alábbival került
kiegészítésre:
„A
horizontális
cél
megvalósítása,
valamint
a
megvalósítás
eredményességének nyomon követése érdekében végzett tevékenység
következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a
környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét
biztosító követelmények részletes ismertetése megtalálható az Általános
Útmutató
a
Felhívásokhoz
c.
dokumentum
(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy
a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi
elvárásoknak is:”

A Felhívás 3.3.1 A projekt megkezdése fejezet az alábbi fejezettel egészült ki:
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően
közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI.
fejezetének rendelkezései szerint eljárni.”


A Felhívás 3.5.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosul:
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Önkéntes programokban résztvevők száma: A projekt közvetlen célcsoportjába
tartozó azon személyek száma összesítve, akik igazoltan részt vesznek az ESZA
rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában meghatározott beruházási

prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében megvalósuló, a társadalmi és
közösségi szerepvállalás növelését célzó önkéntes programokon.
Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő személyek
száma összesítve. Egy személy annyiszor számítandó az indikátor értékébe,
ahány önkéntes tevékenységen részt vett.
Igazoló dokumentumok: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott
önkéntes tevékenységen való részvételt igazoló dokumentumok alapján
tudja alátámasztani.
25 éven aluliak: Azon gyermekek és fiatalok száma összesítve, akik aktívan részt
vesznek a megvalósított szakmai programokon és egyéb rendezvényeken. A
résztvevő kora a születési év alapján kerül kiszámításra és a programba való belépés
napján – jelentési célból – kerül meghatározásra. Az indikátor az elsődleges
célcsoportból elértek számát hivatott bemutatni.
Számítási mód: A támogatott műveletek keretében részt vevő 25 éven aluli
személyek száma összesítve. Egy személy egynek számítandó függetlenül
attól, hogy hány támogatott műveletben vett részt.
Igazoló dokumentumok:
forgalmi napló.
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A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem
alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredmény-indikátorok
esetében.


A Felhívás 3.5.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló
felhívások esetén fejezete az alábbi bekezdésekkel bővült:

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 célcsoport számára szervezett
tréningeken, képzéseken, valamint a kompetenciafejlesztésben résztvevők
minősülnek Résztvevőknek.
Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési
útmutatója, mely a felhívás szakmai melléklete.

A Felhívás 3.6 Fenntartási kötelezettség fejezete az alábbi szerint módosult:
„A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt befejezésétől számított 3 évig:
a
projektben
megvalósuló
fejlesztések
általánosítható
tapasztalatait
hozzáférhetővé teszi;

-

a projekt céljaihoz illeszkedő, a projekt befejezését követően megszervezett
eseményekről (például hírlevélben) tájékoztatja a projektbe bevont, ebbe
írásban beleegyező célcsoport tagokat.”



A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az alábbi
bekezdésekkel bővült:
A
felhívás
keretében
a
támogatott
projektek
költségei
elszámolhatóságának kezdete: a felhívás Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló,
1210/2015. (IV. 10.) Korm. határozatban történő megjelenésének
napja (dátum), vége: a projekt támogatási szerződésben rögzített
fizikai befejezésének napja.
….
Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok elszámolása
Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a
Támogatást
igénylő
által
elszámolásra
benyújtott
szállítói
finanszírozású elszámoló bizonylat minimális összegének el kell érnie a
bruttó 1.000.000 Ft-ot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású elszámoló bizonylat
nem nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a
projekt teljes egészében szállítói finanszírozással valósul meg.
…

Számlaösszesítők alkalmazása
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön
történik a megvalósítás során az elszámolás:
- Kis támogatástartalmú számlák összesítője
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési
költség (utazási és kiküldetési költség összesítő)
- Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
anyagköltség
(anyagköltség összesítő)
- Célcsoport számára biztosított útiköltség, kiküldetési költség
(utazási és kiküldetési költség összesítő)
- Általános (rezsi) költség összesítő
o Az 500.000 Ft-nál kisebb támogatási összegű utófinanszírozású számlákat amennyiben más összesítőn való elszámolása nem lehetséges - 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
ellenőrzés keretében vizsgálatra kerülnek.

legkésőbb

a

záró

helyszíni

Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján költségelszámolásra
legfeljebb bruttó százezer forintot meg nem haladó összegű megrendelések
esetén kerülhet sor.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében
a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi
összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő,
a)
amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek
tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a
szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy,
továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét
gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti,
munkáltatói, vagy kinevezési;
b)
amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja,
és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult
személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy
ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az
alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői,
irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
c)
ha a támogatást igénylő /, illetve kedvezményezett vagy másik
ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli
rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az
örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az
egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és
testvére, és a testvér házastársa.
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezettnek lehetősége van a projekt
keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései
vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:
1.
A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt
megelőző legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen
„Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.

2.
Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3.000.000,- Ft-nál nagyobb
elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek
elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000,- Ft-ot.
3.
Amennyiben a kedvezményezett az E-beszerzés funkció használata
mellett dönt, onnantól vállalja a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései
vonatkozásában az 1. és 2. pontban foglaltak betartását.
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület
e-beszerzés
funkciójának
önkéntes
használatára.
Amennyiben
a
„Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik
beszerzési igényüket, úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes
oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez
szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A beszerzési igényben
lehetőség van megjelölni többek között az ajánlattétel módját, határidejét,
a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet,
hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán
elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek
teljesítését.


A Felhívás 8. A Felhívás szakmai mellékletei fejezet az alábbiak szerint bővül:
- A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók
- ESZA kérdőív és kitöltési útmutató

A Felhívás egyéb tekintetben nem tartalmaz módosítást.

