Módosult a „Digitális környezet a köznevelésben” című
felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében
megjelent „Digitális környezet a köznevelésben” című (EFOP-3.2.3-17 kódszámú) felhívás, az
alábbiak szerint:
1. Módosult a felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás fejezete az alábbiak szerint:

Eredeti szövegezés:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 360 000 000 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociláis Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 58–91 db.

Módosított szövegezés:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 202 464 499 Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 56–88 db.

2. Kiegészült a felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások fejezete az
alábbiak szerint:
Eredeti szövegezés:
Felhívjuk a figyelmet, hogy

A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek
elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és
elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának
bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.


Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani.


Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési
igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási
szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

Módosított szövegezés:
Felhívjuk a figyelmet, hogy

A kedvezményezett a támogatási szerződésben foglalt ütemezés szerinti mérföldkövek
elérését követően köteles időközi kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és
elszámolni kívánt költségekről, a projekt pénzügyi és műszaki, szakmai előrehaladásának
bemutatásával a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.

Időközi kifizetési igénylést mérföldkő elérését megelőzően is be lehet nyújtani a 272/2014. (XI.
5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint.

Mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési
igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási
szerződésben meghatározott minimális kifizetési igénylési összeget.

A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden esetben be kell
számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.

3. Módosult a felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete az alábbiak szerint
Eredeti szövegezés:

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Képzésben,
továbbképzésben
résztvevő
pedagógusok
száma

ESZA

fő

Típusa

Célérték 2018.
október 31-ig

Célérték a projekt
fizikai
befejezéséig

OPkimenet
i

20

40

Célérték a projekt
fizikai
befejezéséig

40

1

Azonosító
2

7.6

Módosult szövegezés:

Indikátor neve

Képzésben,
átképzésben
résztvevő
pedagógusok
száma

Alap

ESZA

Mértékegység

Típusa

Célérték 2018.
október 31-ig

fő

OPkimenet
i

20

1

Azonosító
2

7.6

Eredeti szövegezés:
Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja:
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma
Azon pedagógusok száma, akik újonnan oktatásban (LLL, formális oktatás) vagy képzésben (munkán
kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt.
Igazolás módja: tanúsítvány
Módosult szövegezés:
Az indikátorok definíciói és igazolásuk módja:
Képzésben, átképzésben résztvevő pedagógusok száma:
Indikátor definíciója: Azon pedagógusok száma, akik a program keretében formális oktatásban vagy
képzésben, továbbképzésben (munkán kívüli / munka melletti képzés, szakképzés) vesznek részt.
Számítási mód: A támogatott képzési, átképzés és továbbképzési programokban részt vevő
pedagógusok összesítve.
Igazoló dokumentumok: A résztvevőket a pályázó szervezet az adott programra való jelentkezést
igazoló dokumentumok, és a részvételt igazoló jelenléti ívek vagy az elvégzését igazoló
dokumentum (pl. oklevél, tanúsítvány, igazolás) alapján tudja alátámasztani.

