Módosult „A fogyatékos személyek számára nyújtott
szakmai és közszolgáltatások hozzáférhetőségének
kialakítása, fejlesztése” című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és
közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése” című (EFOP-1.9.2VEKOP-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

I.

A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:
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 az adott 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.

a következő szöveg kerül:
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.
• A mérföldkövek eléréséről benyújtandó szakmai beszámolóban minden
esetben be kell számolni az indikátorok aktuális tényértékéről.
• Időközi kifizetési igénylést az adott 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.

II.

A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma: Azon
intézmények száma összesítve, amelyek az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) iv.) alpontjában
meghatározott
beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó
intézkedések
keretében
végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés fejlesztésére irányuló projektet.

a következő szöveg kerül:
Szervezetfejlesztési intézkedésekkel érintett intézmények száma: Azon
intézmények, szervezetek és szolgáltatók száma összesítve, amelyen az ESZA rendelet 3.
cikk (1) b) iv.) alpontjában meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések keretében végrehajtottak legalább egy, a szervezeti működés fejlesztésére
irányuló projekttevékenységet illetve projektelemet.
Igazoló dokumentum: Projekt beszámoló
Számítási mód: A támogatott műveletek keretében érintett intézmények, szervezetek
és szolgáltatók száma összesítve. Egy intézmény, szervezet, szolgáltató egyszer szerepel
az indikátor OP szinten összesített értékében, függetlenül attól, hogy több fejlesztéssel is
érintett-e.

III.

A Felhívás 3.7.1 Indikátorok fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos
csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási
szerződésben/támogatói okiratban/finanszírozási megállapodásban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói
okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás
csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett – a vis maior esetét kivéve – a támogatás
arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai
mutatók és az OP-eredmény-indikátorok esetében.

a következő szöveg kerül:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos
csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a támogatási
szerződésben.
Amennyiben 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 rendeletben
meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §.
(1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.

IV.

A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet ’Százalékban
meghatározott átalány alapú kifizetés’ pontja az alábbiak szerint
módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:
A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi
jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához közvetetten
kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.

a következő szöveg kerül:
A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi
jellegű ráfordításainak legfeljebb 15%-a fordítható a projekt megvalósításához
közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.

V.

A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet ’Százalékban
meghatározott átalány alapú kifizetés’ pontja az alábbiak szerint
módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja alapján amennyiben a
fent említett költségek valamelyike közbeszerzési vagy beszerzési eljárásban érintett, és
a költség a projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi elemét jelenti,
akkor egyszerűsített elszámolás azon költségre nem alkalmazható, az elszámolás valós
költség alapú elszámolással történik. A költség beszerzésben/ közbeszerzésben való
érintettségéről, illetve a szakmai tartalomhoz történő kapcsolódásáról a támogatási igény
benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia.

a következő szöveg kerül:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja alapján amennyiben a
fent említett költségek valamelyike közbeszerzési vagy beszerzési eljárásban érintett, és
a költség a projekt műszaki, szakmai tartalmának lényeges vagy többségi elemét jelenti,
akkor egyszerűsített elszámolás azon költségre nem alkalmazható, az elszámolás valós
költség alapú elszámolással történik. A költség beszerzésben/ közbeszerzésben való
érintettségéről, illetve a szakmai tartalomhoz történő kapcsolódásáról a támogatást
igénylőnek a támogatási igény benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia.

VI.

A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet ’Százalékban
meghatározott átalány alapú kifizetés’ pontja az alábbi szövegrésszel
egészült ki:

A százalékos átalány mértéke: legfeljebb 15%. A százalékos átalány elszámolásba
bevont közvetett költségek kifizetése a vetítése alapot képező költség kifizetésével
egyidejűleg történik, attól nem különválasztható.
Amennyiben
a
megvalósítás
során
szabálytalansági
eljárás
eredményeként
megállapítható, hogy pénzügyi érdeksérelem történt és pénzügyi korrekció előírása
szükséges, adott tételek levonásával, elszámolható összegének csökkentésével, vagy
egyes
költségtípusokra
fordítható
támogatási
összeg
csökkentésével,
a
szabálytalansággal érintett, vetítési alapba tartozó összeghez automatikusan
hozzáadásra kerül a százalékos átalánnyal érintett összeg is.
Az egyszerűsített elszámolási mód alkalmazása kötelező, amennyiben a felhívásban
rögzített feltételeknek a projekt megfelel.
Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a
kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például
számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a
piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként nem kell a költség
felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem
elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A
hazai számviteli szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell
őriznie a kedvezményezettnek és a kettős finanszírozás elkerülésének érdekében
továbbra is szükséges a számlákat záradékolni, , viszont a támogatást nyújtó és
ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.
Közszféra szervezetek esetén a projektmenedzsment költségek elszámolhatósága
tekintetében figyelembe kell venni a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletének
3.8.2. pontjában foglalt előírásokat.

VII.

A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet az alábbi
ponttal egészül ki:

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.

