Módosult „A szociális ágazat módszertani és
információs rendszereinek megújítása” című felhívás
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek
megújítása” című (EFOP-1.9.4-VEKOP-16 kódszámú) felhívás, az alábbiak szerint:

I.

A
Felhívás
3.4.1.1
Műszaki
és
szakmai
elvárások
’Számszerűsített szakmai elvárások’ pontja az alábbiak
módosult:

fejezet
szerint

Törlésre került ’A projekt keretében teljesen elektronizált ügymenetek’ műszaki-szakmai
eredmény.

II.

A Felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet ’5.
Elkülönített pénzforgalmi számlára vonatkozó előírás’ pontja az
alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:
A projektre elkülönített pénzforgalmi számlát szükséges nyitni (már meglévő
bankszámlához alszámla nyitása is elegendő), kivéve azokat a szervezeteket, akiknek a
Magyar Államkincstár vezeti a számláját, és az EU-s programok fogadására már nyitottak
elkülönített célelszámolási számlát.

a következő szöveg kerül:
A projekt megvalósításához a Kedvezményezettnek lehetősége van
bankszámlát nyitni, amely a már meglévő bankszámla alszámlája is lehet.

elkülönített

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.
III.

A Felhívás 3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos elvárások fejezet az alábbiakkal egészült
ki:

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.

IV.

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

Az alábbi szövegrész helyébe:
A projekt megvalósítása során legalább 4 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 6
mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható
időpontjára szükséges megtervezni.

a következő szöveg kerül:
A projekt megvalósítása során legalább 5 mérföldkövet szükséges tervezni, legfeljebb 6
mérföldkő tervezhető. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható
időpontjára szükséges megtervezni.

V.

A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
fejezete az 1. mérföldkő tekintetében az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:
Az informatikai fejlesztésekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás(ok) előkészítése és
lefolytatása megvalósul.

a következő szöveg kerül:

Az informatikai
megvalósul.

VI.

fejlesztésekhez

kapcsolódó

közbeszerzési

eljárás(ok)

előkészítése

A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
fejezete az 1. mérföldkő tekintetében az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:
Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylés kerül
benyújtásra.

a következő szöveg kerül:
Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 10%-áról kifizetési igénylés kerül
benyújtásra.

VII.

A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
fejezete az alábbiakkal egészült ki:

2. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 19. hónap utolsó munkanapjáig:
-

Az

informatikai

fejlesztésekhez

kapcsolódó

közbeszerzési

eljárás(ok)

lefolytatása megvalósul.
Projekt szinten az összes elszámolható költség legalább 20%-áról kifizetési igénylés kerül
benyújtásra.

VIII. A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
fejezete az alábbiak szerint módosult:
Az alábbi szövegrész helyébe:
2. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 28. hónap utolsó munkanapjáig:

a következő szöveg kerül:
3. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 28. hónap utolsó munkanapjáig:

IX.

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

Az alábbi szövegrész helyébe:

3. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 38. hónap utolsó munkanapjáig:

a következő szöveg kerül:
4. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 38. hónap utolsó munkanapjáig:

X.

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

Az alábbi szövegrész helyébe:
4. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 50. hónap utolsó munkanapjáig:

a következő szöveg kerül:
5. mérföldkő: A projekt megkezdésétől számított 50. hónap utolsó munkanapjáig:

XI.

A Felhívás 3.4.2 Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
fejezet 5. mérföldkő pontja az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:
A teljesen elektronizált ügymenetek száma 30 darab.

a következő szöveg kerül:
A projekt keretében 30 db elektronizált ügyintézéssel ellátott hatósági/szolgáltatói feladat
elkészül.

XII.

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.

XIII. 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.

XIV.

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 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.

XV.

A Felhívás 3.7.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló
felhívások esetén fejezete az alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:
A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz.
mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben
meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia
a bevont célcsoportról.
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.
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.
A fenti tevékenységet a Felhívás mellékletét képező Adatfeldolgozási megbízási
szerződés, Kérdőív sablon, és Kérdőív sablon kitöltési útmutatója alapján kell elvégezni.

a következő szöveg kerül:
A projekt keretében a projektgazdának az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz.
mellékletében foglalt közös kimeneti és eredménymutatók esetében a rendeletben
meghatározott feltételek alapján kötelező nyilvántartást vezetnie és adatot szolgáltatnia
a bevont célcsoportról.
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 szociális
diagnózis fejlesztése során felkészített szakemberek (felhívás 3.1.1 fejezet 1.1 pont c)
alpontban rögzített szociális diagnózis szakterületen felkészített szakemberek)
minősülnek Résztvevőknek.
Az adatgyűjtéshez további segítséget nyújt az ESZA Kérdőív kitöltési útmutatója, mely a
felhívás szakmai melléklete.
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 célcsoport tagok hozzájárulásával - a
Projektgazda
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.

XVI.

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.

XVII. 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.

XVIII. 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 támogatást igénylő konzorcium, a fentiek a következő előírások mentén
értelmezendőek. A százalékos korlát konzorciumi tagonként értendő, a vetítési alap
konzorciumi tagonként a szakmai megvalósításban közvetlenül közreműködő
munkatársak személyi jellegű ráfordítása. Amennyiben a konzorciumi partner
költségvetésében nem szerepelnek az átalány elszámolásba bevont közvetett költségek,
a konzorciumi partner nem részesülhet az átalány alapon történő kifizetésben.
Amennyiben valamely, az átalány elszámolásba bevont közvetett költségre nézve jelen
Felhívás 5.7 pontja költségkorlátot állapít meg, annak tervezése és betartása projekt
szinten értelmezendő.
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.

XIX.

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

Az alábbi szövegrész helyébe:
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 IH-hoz, sem elkülönítetten nem
szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli
szabályoknak megfelelően a bizonylatokat természetesen meg kell őriznie a
kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni
ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.

a következő szöveg kerül:
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 IH-hoz, 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.

XX.

A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet az alábbi
ponttal egészült 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.

XXI.

A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezete az
alábbiak szerint módosult:

Az alábbi szövegrész helyébe:
A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: az
EFOP éves Fejlesztési keretét megállapító 1037/2016 (II.9.) Kormányhatározat hatályba
lépésének napja, 2016. február 10., vége: 2022. december 31.

a következő szöveg kerül:
A Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: az
EFOP éves Fejlesztési keretét megállapító 1037/2016 (II.9.) Kormányhatározat hatályba
lépésének napja, 2016. február 10., vége: a projekt támogatási szerződésben rögzített
fizikai befejezésének napja.

XXII. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet az
alábbiak ponttal egészült ki:
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 / 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.

XXIII. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet ’Ebeszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség’ pontja az
alábbiak szerint módosult:
Az alábbi szövegrész helyébe:
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles 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.

a következő szöveg kerül:
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, 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.

XXIV. A Felhívás 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára
vonatkozó elvárások fejezet az alábbiak szerint módosult:
Az alábbi táblázat helyébe:
Költségtípus

Maximális mértéke az
összes elszámolható
költségre vetítve (%)

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások
lefolytatásának költsége)

2%



Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%



Projektmenedzsment

2,5%



Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás

0,5%



Könyvvizsgálat

0,5%



Általános költségek (rezsi)



Tartalék

1%
1,5%

a következő táblázat kerül:
Költségtípus

Maximális mértéke az
összes elszámolható
költségre vetítve (%)

Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások
lefolytatásának költsége)


Közbeszerzési eljárások lefolytatása



Projektmenedzsment



Könyvvizsgálat



Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás



Általános költségek (rezsi)



Tartalék

6%

0,5%
1%
1,5%

XXV. A Felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei fejezet az alábbi ponttal
egészül ki:
11. sz. melléklet: A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

