FELHÍVÁS
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése a megyékben való megvalósítására

A Felhívás címe: Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
A Felhívás kódszáma: TOP-1.4.1-19
Magyarország Kormányának felhívása a központi költségvetési szervek, az önkormányzatok, az
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egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások számára ,
a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi
bölcsőde) való hozzáférés javítása és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségi fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gyermekellátó kapacitások fejlesztését a
gyermeket vállalók foglalkoztathatósága érdekében. A cél elérését a Kormány a központi költségvetési
szervek, az önkormányzatok, az egyházak, a nonprofit szervezetek, továbbá az önkormányzati többségi
tulajdonú vállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek
mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig.
a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban
meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.
2

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják , hogy:
projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kisgyermeket nevelők munkavállalásának
támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő
gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
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Támogatási kérelmet azok a szervezetek nyújthatnak be, amelyek maradéktalanul megfelelnek a Felhívás jogosultsági
feltételeinek. Kérjük a támogatási kérelem benyújtása előtt tanulmányozza a részletes jogosultsági feltételeket a 4. fejezetben!
2
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
Felhívás további fejezeteiben!
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (a továbbiakban: ÁÚF),
valamint a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentum és kapcsolódó mellékletei (pénzügyi
összesítők), amelyek hatályos verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.
A Felhívás, a szakmai mellékletek, az ÁÚF, a Pénzügyi Elszámolási Útmutató és kapcsolódó
mellékletei (pénzügyi összesítők), valamint a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák
a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban vagy a
Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére
kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a Pénzügyi Elszámolási
Útmutató, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek kapcsolódó dokumentumai esetén az Irányító
Hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük,
hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a 3 éven
aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátási formák kapacitásait és
az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a
fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a
kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási
szolgáltatások fejlesztése által.
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermek és közvetett módon a kisgyermeket nevelő családok
állnak. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket,
amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális
környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz.
A bölcsődei nevelés további célja, hogy a kora gyermekkori intervenció szemléletének széles körű
értelmezésével összhangban minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós tevékenységet
folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató családbarát intézményként, szolgáltatásként
hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.
Jelen Felhívás a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formákhoz (bölcsőde, mini
bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítását és a bölcsődei ellátási formák által nyújtott
szolgáltatások minőségi fejlesztését segíti elő, ezáltal hozzájárulva a kisgyermeket nevelők
munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű
térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez.
2017. január 1-jétől hatályba lépett jogszabályi változások eredményeként minden olyan településen
kötelező önkormányzati feladat a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások valamely
formájának biztosítása – önállóan, társulásban, vagy ellátási szerződés útján –, ahol a 3 év alatti
gyermekek száma meghaladja a 40 főt, vagy legalább 5 kisgyermek tekintetében erre igény jelentkezik.
2017-ben 2610 olyan település volt Magyarországon, ahol nem volt helyben biztosított a bölcsődei ellátás,
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mely 70 ezer gyermeket érint (az érintett gyermekek 26%-a, mely 2,8%-kal több, mint az előző évi arány) .
Jelen Felhívás a bölcsődei ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérséklését, valamint a
települési önkormányzatok jogszabályból eredő kötelezettségük teljesítésének elősegítését hivatott
szolgálni.
Tárgyi felhívás a területi
a megvalósítását szolgálja.

szereplők

Kormány

által

elfogadott

integrált területi

programjainak

Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, összes elszámolható
4
költség alapon 6,506 milliárd Ft.
A felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 6,506 milliárd Ft, amely mértéke minden
esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.
A területi egység számára rendelkezésre álló forrás meghatározása és a támogatási kérelmek várható
darabszáma a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében található.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
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https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/kisgyermnapkozbeni/kisgyermnapkozbeni16.pdf
Az operatív programban rögzítettek alapján.
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1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága hirdeti meg az 1005/2016. (I.18.) számú Kormányhatározatban
szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1
896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14
óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.szechenyi2020.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A) Meglévő bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde férőhelyeinek – bölcsőde, mini bölcsőde
esetén legalább egy csoportszobával, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi
bölcsőde indításával való – bővítése, melynek keretén belül támogatható:
1) felújítás, korszerűsítés (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti
fejlesztéseket),
2) átalakítás,
3) bővítés,
4) indokolt esetben ingatlankiváltás új építéssel.
B) Új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás létrehozása
(beleértve: új telephely/szolgáltatás kialakítását, bezárt telephely újranyitását), melynek keretén
belül támogatható:
1) meglévő épület/helyiség felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti,
épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket),
2) meglévő épület/helyiség átalakítása,
3) meglévő épület/helyiség bővítése,
4) új épület építése,
5) ingatlanvásárlás.
Jelen felhívás keretében új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás
létrehozása, valamint meglévő bölcsődei ellátási formák fejlesztése is támogatható, amennyiben
az legalább egy csoportszobával/egy új családi bölcsődével való férőhelybővítést is eredményez.
Új férőhely létrehozását, vagy férőhelybővítést nem tartalmazó projektek nem támogathatók.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
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3.1.2.1.

Kötelezően megvalósítandó,
tevékenységek

önállóan

nem

támogatható

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
1) Akadálymentesítés – jelen felhívás 3.4 fejezetében az akadálymentesítésre vonatkozó feltételek
alapján.
2) Infokommunikációs akadálymentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4. fejezetében
az infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozó feltételek alapján.
3) Szórt azbeszt mentesítés – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.4 fejezetében az
azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján.
4) Energiahatékonysági szempontok érvényesítése – jelen felhívás 3.4. fejezetében az
energiahatékonysági szempontok érvényesítésére vonatkozó feltételek alapján.
5) Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt
támogathatóak az alábbi tevékenységek:
1) Eszközbeszerzés, beleértve:
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.:
konstrukciós játékok, fejlesztő eszközök) beszerzését közvetlenül a bölcsődei nevelésgondozáshoz kapcsolódóan.
b) az informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték
nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzését a bölcsődei nevelés-gondozási munkához
kapcsolódóan.
c) a járműbeszerzést (kizárólag bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítéshez kapcsolódóan,
legfeljebb 15 fős kisbusz beszerzése támogatható, amennyiben a bölcsődei, mini bölcsődei
ellátás megszervezésére társulás keretében kerül sor).
2) Megújuló energiaforrások kialakítása
3) A bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás (kizárólag játszócsoport és
időszakos gyermekfelügyelet) kialakítása
4) Udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása (pl.: kerítés, kert építése, javítása; zöldterületfejlesztése, növelése).
5) Kerékpár támaszok és tárolók kiépítése, korszerűsítése
6) Babakocsi tároló létesítése
7) Parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása
8) Elektromos járművek használatához szükséges töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás
környezetében – amennyiben a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése valósul meg,
vagy a települési töltő-infrastruktúra kiépítése azt indokolja, a Felhívás 3.4. pont vonatkozó
alpontjában található szabályok figyelembevételével.
9) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása.
10) Beléptető-, kamera- és riasztórendszer kialakítása, fejlesztése.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Felhívás 4.4.2. fejezetének 5.1. értékelési szempontja („A
projektben legalább három választható tevékenység megvalósítása tervezett.”) előnyben részesítő
értékelési szempontként jelenik meg.

3.2.

A támogatható
besorolása

tevékenységek

állami

támogatási

szempontú

Amennyiben a támogatható tevékenységek finanszírozása az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti
állami támogatásnak minősül, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi táblázatban szereplő jogcímeken,
a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg.
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Támogatható tevékenység

Támogatás jogcíme

Elektromos
járművek
használatához
szükséges
alapvető
töltő-infrastruktúra
kiépítése

255/2014. (X.
rendelet
4 § 4. pontja

10.)

Korm.

A
projekt
benyújtását
megelőzően
a
projekt
előkészítésével kapcsolatban
felmerült
elszámolható
költségek
(amennyiben az EUMSZ 107.
cikk (1) bekezdése szerinti
állami támogatásnak minősülő
támogatott
tevékenységhez
kapcsolónak)

255/2014. (X.
rendelet
4 § 4. pontja

10.)

Korm.

Támogatási kategória
Csekély összegű támogatás
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez
nyújtott beruházási támogatás

Csekély összegű támogatás

3.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 3.1.1. – 3.1.2. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más
tevékenység nem támogatható, különös tekintettel az alábbi tevékenységekre:
1) Meglévő óvodai férőhelyek fejlesztése, új óvodai férőhelyek kialakítása;
2) Nevelési-gondozási munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés (kivéve: a bölcsődei ellátást nyújtó
intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztését, kialakítását), tanulmányok, képzések
lebonyolítása;
3) Lakáscélú és egyéb nem bölcsődei ellátást biztosító ingatlan vásárlása/fejlesztése;
4) Egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése;
5) Használt eszközök beszerzése.

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások
3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:
A) Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan:
1) Egy projekt keretében igényelhető támogatás egy vagy több bölcsődei, mini bölcsődei csoport egy
vagy több telephelyen való kialakítására, férőhelybővítésére, illetve egy vagy több családi bölcsődei
szolgáltatás kialakítására, férőhelybővítésére. Bölcsőde, mini bölcsőde esetén a több telephelyet
érintő fejlesztés esetén a legalább egy csoportszobával való férőhelybővítésnek minden telephely
vonatkozásában teljesülnie szükséges.
2) Jelen felhívás keretében kizárólag bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások
kialakítása, illetve férőhelybővítése támogatott. Amennyiben a bölcsődei ellátások más
intézménnyel (pl.: óvoda) egy épületben kerülnek elhelyezésre, kizárólag a bölcsődei ellátáshoz
kapcsolódó helyiségek, épületrészek fejlesztése támogatható. A nem támogatható tevékenység,
funkció esetén – ide nem értve a férőhelybővítéssel érintett bármely bölcsődei ellátási forma
meglévő férőhelyeit is – az építési és kapcsolódó projekt-előkészítési és szolgáltatási
költségeket a Felhívás 3.4.1.3. fejezet 2) alpontja alapján arányosítani szükséges.
3) Az olyan közös használatú helyiségekben (pl.: öltözők), ahol több szolgáltatás működik együtt és
ezek között van olyan szolgáltatás, amely nem támogatható, és az arányosítás nem lehetséges a
közös térhasználat miatt, ebben az esetben az ott lévő támogatható szolgáltatás miatt az adott
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helyiség fejlesztése teljes mértékben támogatható, elszámolható. A közös helyiségben együtt
működő szolgáltatások leírását és gyakorlati működésüket a megalapozó dokumentumban
szükséges bemutatni.
4) Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatóak, amelyek a felhívás célkitűzéseivel
összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak. A
felhívás nem támogat olyan projektjavaslatokat, melyek kihasználatlan kapacitásokat, férőhelyeket
eredményeznek.
5) A fejlesztés nem eredményezheti már meglévő funkcionális (nevelési-gondozási célú)
helyiségek számának vagy területének csökkentését, ez alól kivétel lehet, ha a helyiségek
mérete az átalakítással nem veszélyezteti a bölcsődei nevelést-gondozást.
6) Ingatlanvásárlás kizárólag önkormányzatok részére, és csak kivételes esetekben lehetséges, ha a
támogatást igénylő települési önkormányzat alá tudja támasztani, hogy nem áll rendelkezésére
olyan ingatlan, amelyet a gyermekek ellátására tudna hasznosítani. Ennek szükségességét a
megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni! A megvásárolt ingatlan az önkormányzati
törzsvagyon részét kell, hogy képezze és a projekt fenntartási időszakának végéig nem
idegeníthető el.
7) Önkormányzati tulajdonban lévő, korábban bölcsődeként működtetett, a támogatási kérelem
benyújtásakor nem működő bölcsődeépület újra nyitása esetén a támogatási kérelem
benyújtásához képviselő-testületi határozat szükséges, amely az épület bölcsődei funkcióval
történő újra nyitásával kapcsolatos döntést tartalmazza. A határozatot a támogatási kérelemmel
együtt szükséges benyújtani.
8) A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse
a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony
bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi
szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.
Az intézkedés előnyben részesíti a hátrányos helyzetű településen megvalósuló projekteket: a
beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3.
számú mellékletében
meghatározott
kedvezményezett/fejlesztendő/komplex
programmal
fejlesztendő járásokban vagy a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében felsorolt
kedvezményezett (társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett vagy
jelentős munkanélküliséggel sújtott) települések egyikén valósul meg.
9) Jelen felhívásra benyújtott projekt ESZA fejlesztésekhez is kapcsolódhat, ezáltal hozzájárulva az
integrált megvalósításhoz. A megvalósult/megvalósítandó ESZA fejlesztésre a megalapozó
dokumentumban szükséges kitérni.
10) A támogatási kérelem mellékleteként szükséges a tervezett beruházást bemutató helyszínrajz,
vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal) és rövid műszaki
leírás, valamint amennyiben releváns, a meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció
benyújtása.
A rövid műszaki leírásnak tartalmaznia kell:
a) az épület és telekadatokat;
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b) a helyiséglistát m adatokkal;
c) a tervezett infrastrukturális fejlesztések szöveges leírását külön részletezve az
akadálymentesítési és energiahatékonysági beruházásokat.
11) Az építési költségek esetében elvárás, hogy legkésőbb a projekt-előkészítésre vonatkozó
mérföldkőig a teljes műszaki dokumentációval együtt csatolásra kerüljön olyan tételes tervezői
költségvetés a kiviteli tervek alapján, amely az egyes tételek esetében a tervező által megjelölt
normagyűjtemény kódjait is tartalmazza.
12) A bölcsődei ellátást nyújtó intézményben, szolgáltatónál a bölcsődei csoportszoba hasznos
2
alapterületének gyermekenként legalább 3 m -nek kell lennie.
13) A bölcsődei, mini bölcsődei csoportban és családi bölcsődében legfeljebb nevelhető, gondozható
gyermekek számára vonatkozó előírásokat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 46. §-a, 49. §-a és
51/F. §-a tartalmazza. A Felhívás keretében a fejlesztéssel (beleértve a felújítás, átalakítás, új
építés, bővítés eseteit is) érintett csoportszobának:
bölcsőde esetében legalább 12 fő legfeljebb 14 fő,
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mini bölcsőde esetében legalább 5 fő legfeljebb 8 fő,
családi bölcsőde esetében legalább 5 fő legfeljebb 7 fő
befogadására kell alkalmasnak lennie.
14) Férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén a bővítés minimális mértéke – a támogatási kérelem
benyújtása szerinti kiinduló állapothoz képest – legalább egy bölcsődei, mini bölcsődei
csoportszoba, vagy egy új családi bölcsőde létrehozása.
15) Az egyes bölcsődei ellátások működtetéséhez szükséges helyiségek és minimális eszközök
listáját a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.
16) Szolgáltatói nyilvántartással kapcsolatos előírások:
a) Meglévő bölcsődei intézmény/szolgáltatás fejlesztése (férőhelybővítése) esetén a szolgáltatói
nyilvántartásban jogerősen bejegyzett fenntartó fogadható el.
b) Új intézmény/szolgáltatás létrehozása esetén a projekt záró beszámoló elfogadásának
feltétele a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése.
17) Új épület építésére új bölcsődei, mini bölcsődei intézmény, családi bölcsődei szolgáltatás
létrehozása esetén kerülhet sor, amennyiben:
a) a támogatást igénylő nem rendelkezik az intézmény/szolgáltatás létesítéséhez szükséges
épülettel, vagy
b) rendelkezik a szükséges épülettel, de az nem bővíthető, gazdaságos átalakításra
alkalmatlan.
Nyilatkoznia szükséges a támogatást igénylőnek, hogy nem rendelkezik az intézmény/szolgáltatás
létesítéséhez szükséges épülettel, továbbá azt a tényt, hogy valamely ingatlan nem bővíthető,
gazdaságos átalakításra alkalmatlan, tervezői nyilatkozattal szükséges igazolni. (Nyilatkozatok,
igazolások új épület építése esetén)
18) Ingatlankiváltás esetén:
a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni, hogy a kiváltandó telephely meglévő
férőhelyszámának megtartása indokolt-e, vagy a jövőben az új telephely vonatkozásában
várhatóan növekszik-e az igény a férőhelyekre;
a létesítendő/bővítendő épületnek/épületegyüttesnek legalább a kiváltandó telephely
épületének/épületeinek minden bölcsődei tevékenységhez kapcsolódó funkcióját teljes
körűen el kell látnia, tehát az új építés/bővítés az adott tevékenységhez kapcsolódó feladat-,
kapacitás- és funkciócsökkenést nem eredményezhet, továbbá az új építésű épületnek meg
kell felelnie a hatályos jogszabályok és a szabványok előírásainak.
Ingatlankiváltás esetén – még akkor is, ha a kiváltott funkció a bölcsődei intézmény, szolgáltatás
már meglévő telephelyén bővítés során kerül kialakításra – a támogatást igénylőnek a kiváltott
ingatlan vonatkozásában igazolnia szükséges az új építés/ingatlankiváltás feltételeinek meglétét.
Ingatlankiváltás esetén is kötelező bölcsőde, mini bölcsőde esetén legalább egy csoportszobával
való, illetve a családi bölcsőde esetén egy új családi bölcsőde indításával való bővítése. Kizárólag
meglévő bölcsődei férőhelyek ingatlankiváltással való fejlesztése nem támogatható.
19) Bölcsődei módszertani szakértő bevonására vonatkozó előírások:
a) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (kizárólag bölcsőde és mini bölcsőde) kialakítását és
férőhelybővítését célzó fejlesztések esetében, a projekt tervezésébe és kivitelezésébe
bölcsődei módszertani szakértő bevonása kötelező.
b) A bölcsődei, mini bölcsődei ellátásokra kijelölt módszertani szervezetet a Magyar Bölcsődék
Egyesületét (a továbbiakban: módszertani szervezet) szükséges megkeresni, mely az adott
területen kijelöli az a) pontban meghatározott szakértőt.
Magyar Bölcsődék Egyesületének elérhetőségei:
email: mbemodszertana@gmail.com
székhelye: 1119 Budapest, Tétényi út 46/48.
c) A bölcsődei módszertani szakértő együttműködéséről szóló emlékeztetőt a projekt záró
beszámolóhoz szükséges benyújtani.
d) A megalapozó dokumentum mellékleteként szükséges benyújtani azt a megállapodást,
amelyet a támogatást igénylő és a módszertani szervezet kötött. A megállapodás tartalmazza
azon feladatokat, amely a projekt tervezésében és kivitelezésében történő részvételre
vonatkozik.
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20) Bölcsődére vonatkozó további szabályok:
a) A bölcsőde működhet bölcsődének épült épületben vagy a bölcsődei funkciónak megfelelően
átalakított épületben.
b) A bölcsőde tervezésére, illetve más épületből történő kialakítására, átalakítására vonatkozó
előírások megtalálhatóak:
a nevelési intézmények tervezési előírásairól szóló szabványban (hivatkozási szám:
MSZE 24210-1:2012),
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendeletben (továbbiakban: OTÉK), valamint
5
a vonatkozó szakmai ágazati jogszabályban .
A bölcsőde tervezésénél, új építésénél, fejlesztésénél, illetve más épületből történő
kialakításánál, átalakításánál az OTÉK előírásainak és az MSZE 24210-1:2012 szabványnak,
vagy azzal egyenértékű építési és műszaki megoldásnak az alkalmazásával kell eljárni, azzal
a feltétellel, hogy a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete nem lehet kevesebb, mint 3
2
m /gyermek. Azt, hogy a fejlesztéssel megvalósuló épület létesítése, kialakítása mely építési
és műszaki előírásoknak felel meg, a műszaki dokumentációhoz mellékletként csatolt
tervezői nyilatkozattal kell igazolni.
c) A
megalapozó
dokumentumban
igazolni
szükséges
a
bölcsőde
létrehozásának/férőhelybővítésének szükségességét az alábbi szempontok bemutatásával:
a beruházással érintett település bölcsődei, valamint a 3 éven aluli gyermekek ellátását
biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát, valamint azok férőhelyszámát
(amennyiben releváns);
a beruházással érintett település 20 km-es vonzáskörzetének bölcsődei, valamint a 3
éven aluli gyermekek ellátását biztosító egyéb szolgáltatással való ellátottságát.
Amennyiben más településről jelentkező igényt is beszámítanak, akkor mindenképpen
szükséges bemutatni, hogy a bevont települések tekintetében a férőhelyek hogyan
alakulnak, illetve, hogy ezen települések esetében nem kíván(nak) férőhelyet bővíteni
vagy amennyiben igen, a fejlesztések szükségessége megalapozott;
a település összes bölcsődei intézményének férőhelyeit, kapacitás kihasználtságukat
az elmúlt 3 év tekintetében (amennyiben releváns);
6
a bölcsődébe férőhelyhiány miatt fel nem vett gyermekek számát (az elmúlt 3 évben,
ha releváns);
a bölcsődei szolgáltatásra vonatkozó folyamatban lévő fejlesztéseket;
a településen élő 3 éven aluli gyermekek számának alakulását az elmúlt 3 évben;
a településen élő 3 éven aluli gyermekek számát (az adott évben), valamint ezen belül
a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát.
21) Mini bölcsődére vonatkozó további szabályok:
a) A mini bölcsőde működhet egy bölcsődének épült épületben vagy a mini bölcsődei
funkciónak megfelelően átalakított épületben.
b) A mini bölcsőde tervezésénél, új építésénél, fejlesztésénél, illetve más épületből történő
kialakításánál, átalakításánál az OTÉK előírásainak az alkalmazásával kell eljárni.
c) A
megalapozó
dokumentumban
igazolni
szükséges
a
mini
bölcsőde
létrehozásának/férőhelybővítésének szükségességét az alábbi szempontok bemutatásával:
a tervezett ellátási területen működik-e a 3 éven aluli gyermekek napközbeni
elhelyezését szolgáló intézmény, vagy szolgáltatás. Ha igen, a már működő
szolgáltatások milyen kapacitással állnak rendelkezésre az igénybevevők számára.
a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma (az adott évre vonatkozóan), ezen
belül a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma.
amennyiben a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma nem indokolja az ellátás
megszervezését, de igény van az ellátás megszervezésére, a felmerült igények
bemutatása.
22) Családi bölcsődére vonatkozó további szabályok:
a) A családi bölcsőde működhet – a felhívás szempontjából támogatható – bölcsődei funkciónak
megfelelően kialakított helyiségben.
5

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
Az adott intézményben rendelkezésre álló adatok alapján szükséges bemutatni: összevetve a jelentkezőket és hogy ahhoz képest
hányat tudtak felvenni a rendelkezésre álló férőhelyek alapján. Ezt kérjük a megalapozó dokumentumban szövegesen vagy táblázat
formájában bemutatni.
6
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b) A
megalapozó
dokumentumban
igazolni
szükséges
a
családi
bölcsőde
létrehozásának/férőhelybővítésének szükségességét az alábbi szempontok bemutatásával:
- a tervezett ellátási területen működik-e a 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását
biztosító intézmény, vagy szolgáltatás. Ha igen, a már működő szolgáltatások milyen
kapacitással állnak rendelkezésre az igénybevevők részére.
a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma (az adott évre vonatkozóan), ezen
belül a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma.
amennyiben a településen élő 3 éven aluli gyermekek száma nem indokolja az ellátás
megszervezését, de igény van az ellátás megszervezésére, a felmerült igények
bemutatása.
B) A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan:
1) Akadálymentesítés:
a) Épület bővítése, felújítása, átalakítása esetén a beruházásnak az alábbi,
akadálymentesítési követelményeknek kell megfelelni:
Biztosítani szükséges:
az intézményhez, szolgáltatáshoz kapcsolódóan legalább egy akadálymentes
parkolót,
az épület főbejáratának vagy egy másik bejárat akadálymentesítését (elérési
útvonal biztosításával),
egy akadálymentes mosdó kialakítását (elérési útvonal biztosításával):
Amennyiben az épület műszaki-fizikai adottságai miatt az akadálymentes
mellékhelyiség a földszinten nem alakítható ki, úgy azt egyéb épületszinten kell
kialakítani. Ebben az esetben meg kell oldani az épületszintek közötti akadálymentes
közlekedést
is.
Az
akadálymentes
mellékhelyiség
földszinten
történő
kialakíthatóságának műszaki-fizikai akadályairól rehabilitációs környezettervező
szakmérnök/szakértő által kiadott indokolást kell benyújtani.
projektarányos akadálymentesítést: Ez festés/mázolásnál a vakok és gyengén látók
érdekében,
a
megfelelő
színkontrasztok
kialakítását
jelenti
(nyílászáró
tokszerkezeteinek falfelülettől és/vagy ajtólaptól eltérő színű mázolása). Elektromos
hálózat teljes felújításánál pl.: a helyiségek kapcsolóit a mozgáskorlátozottak számára
elérhető magasságba kell áthelyezni.
A tervezés és megvalósítás során kötelező az OTÉK akadálymentesítés szempontjából
releváns előírásainak betartása.
Az előírások betartásához és a kivitelezéshez ajánlásként a Felhívás mellékletét képező
„Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” c.
dokumentum nyújt segítséget.
Az akadálymentesítés részleges kialakítása kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:
amennyiben a műszaki adottságok alapján nem megfelelően biztosítható a fejlesztés
akadálymentes
kialakítása.
Erről
a
rehabilitációs
környezettervező
szakmérnöknek/szakértőnek és tervezőnek együttesen szükséges nyilatkoznia.
az országos műemléki védelem, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki
környezetben elhelyezkedő épületek esetén. Továbbá az általános hatáskörű építési
igazgatás által kiadott építési engedélyben foglaltak szerint a helyi védelem alatt álló
objektumok esetében. (Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről)
A fenti esetekben is törekedni kell az akadálymentesítésnek legalább részleges, az
örökségi értékek sérelme nélkül elérhető szintű megvalósítására. A részletesebb
szabályokat a jelen Felhívás mellékletét képező „Akadálymentesítési feltételek az
örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében” című dokumentum
tartalmazza.
b) Új építés esetén teljeskörű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést kell
megvalósítani.
Az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének
az OTÉK előírásainak kell megfelelni.
c) Bővítés, felújítás, átalakítás és új építés esetén egyaránt csak olyan projektjavaslatok
valósíthatók meg, amelyek építési dokumentációja és/vagy építési engedélyezési
tervdokumentációja, illetőleg az alapján, az építésügyi hatóság által kibocsátott jogerős és
végrehajtható építési engedélye megfelel a hatályos OTÉK előírásainak. Az építési
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szabályoknak való megfelelést az építésügyi hatóság által kibocsátott jogerős és hatályos
építési engedély bizonyítja.
d) Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő bevonása szükséges az
alábbiak szerint:
A tervezés során a műszaki dokumentumok részeként akadálymentesítési
tervfejezetet szükséges benyújtani.
A kivitelezés végén nyilatkozatot szükséges benyújtani az akadálymentesítés
megvalósulásáról a projekt záró beszámolóban.
2) Infokommunikációs akadálymentesítés:
Amennyiben az adott projekt esetében az intézmény/szolgáltatás weboldalának kialakítása,
fejlesztése is tervezett, kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés projektarányos
megvalósítása, amely a Felhívás szempontjából kizárólag a weboldalak akadálymentesítését
jelenti.
Az akadálymentes weboldalak kialakításával, fejlesztésével kapcsolatban a „Segédlet a
közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtéséhez” c. dokumentum nyújt segítséget, továbbá informatikai szakember felkeresése
szükséges a megfelelő megvalósítás érdekében, melyet a szakember nyilatkozatával (Informatikai
szakember
nyilatkozata
az
infokommunikációs
akadálymentesítésről)
szükséges
alátámasztani a projekt megvalósítása során, de legkésőbb a projekt zárásakor.
„Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtéséhez” c. dokumentumban meghatározott minimum feltételek az akadálymentes
weboldal kialakításával, fejlesztésével kapcsolatban az alábbiak:
Az egyetemes tervezés alapján az összes felhasználó számára elérhetővé kell tenni a
szervezet weboldalának megfelelő használatát. A közös, normál weboldalnak szükséges
akadálymentesen működnie, nem pedig egy külön akadálymentes verzió létrehozása a cél,
amely csak a látássérülteket segíti.
Az akadálymentes weboldal szabványa a WCAG 2.0, melynek minimum szintjét az „A”
szintet szükséges elérni.
A HTML és CSS forráskód szabványossága.
3) Azbesztmentesítés:
Amennyiben a beruházással érintett épület/épületrész szórt azbesztet tartalmaz, úgy a támogatást
igénylő számára kötelező a szórt azbeszt mentesítés elvégzése, amelynek költsége elszámolható a
projektben. A szórt azbeszt mellett az épületszerkezetek egyéb azbeszttartalmú anyagainak
mentesítése nem kötelező elvárás, azonban javasolt és elszámolható a projekt költségvetésében.
4) Energiahatékonysági szempontok érvényesítése:
Az energiahatékonysági szempontok érvényesítése jelen Felhívás keretében horizontális
követelményként kerül teljesítésre. A projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális
beruházás
minden
tevékenység-elemének
végrehajtása
során
érvényesíthetőek
az
energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai az épületek külső határoló szerkezeteinek
korszerűsítése (pl.: utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje) és/vagy a fűtési és/vagy HMV
(használati meleg víz) rendszer korszerűsítése révén.
A megvalósuló tevékenységek tekintetében releváns esetben kötelezően alkalmazandó a Felhívás
3.4.1.3. fejezet 2) alpontjában meghatározott költségarányosítás.
Amennyiben a fejlesztéssel (felújítással, átalakítással, bővítéssel, új építéssel) érintett épület az
épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, úgy arra vonatkozóan a rendeletben foglalt előírások, továbbá az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet fejlesztés időpontjában
hatályos szabályozása alkalmazandók.
A projekttel érintett épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való
megfelelősségét tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani az első mérföldkőig.
C) A választható, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan:
1) Eszközbeszerzés, beleértve:
a) Bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: udvari játékok; játéktároló), eszközök (pl.:
fejlesztő eszközök) beszerzése abban az esetben támogatható, amennyiben azok
közvetlenül a bölcsődei neveléshez-gondozáshoz kapcsolódnak.
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Kizárólag olyan játszótéri eszközök beszerzése számolható el, amelyek tanúsítvánnyal
rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megjelölt célcsoport (3 év alatti korosztály)
igényeinek megfelelnek.
Az egyes bölcsődei ellátások működtetéséhez szükséges berendezési tárgyakat, eszközöket
és felszerelések jegyzékét a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú melléklete
tartalmazza.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Felhívás keretében egyszer használatos, valamint
használt eszközök beszerzése nem támogatható, így a jogszabályban szereplő ilyen jellegű
tételek beszerzésére támogatás nem igényelhető.
b) Informatikai eszközök és kapcsolódó szoftverek, berendezések, IKT-eszközök, vezeték
nélküli (ún. wireless) technológiák beszerzése abban az esetben támogatható,
amennyiben azok a bölcsőde nevelési munkájához kapcsolódnak.
c) Járműbeszerzés bölcsődék és mini bölcsődék esetében az alábbi feltételekkel támogatható:
Járműbeszerzés kizárólag bölcsődei, mini bölcsődei férőhelybővítés esetén
támogatható, amennyiben a bölcsődei, mini bölcsődei ellátás megszervezésére
társulás keretében kerül sor.
Projektenként egy darab legfeljebb 15 személyes kisbusz beszerzésére van lehetőség,
maximum bruttó 20 millió Ft/db értékben, melybe beleértendő az üzembe helyezés
költsége.
Kizárólag új jármű beszerzése támogatható, és a jármű beszerzés egyedül hivatalos
magyarországi márkakereskedői hálózatból megengedett!
Kisbusz beszerzése esetén az alapfelszereltségen kívül egy garnitúra téligumi,
légkondicionáló berendezés, vonóhorog, valamint biztonsági gyermekülések
beszerzése támogatható, amelyek a beszerzett gépjármű vételárába beleszámítanak.
A járműbeszerzést a megalapozó dokumentumban szükséges indokolni.
A projekt keretében beszerzendő eszközöket a Beszerzendő eszközök listája c. dokumentumban
szükséges feltüntetni.
2) Játszócsoport és időszakos gyermekfelügyelet kialakítása abban az esetben támogatható,
amennyiben a szolgáltatás a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltatás (bölcsőde, mini
bölcsőde, családi bölcsőde) alapfeladatát nem veszélyezteti és a szolgáltatás térítési díja a
szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékű.
3) A játszóudvart úgy kell kialakítani, hogy alapterülete lehetővé tegye a bölcsődei gyermekcsoport
egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti tevékenységét.
Amennyiben a többcélú óvoda-bölcsődeként működő bölcsőde vagy mini bölcsőde az óvoda
épületében kerül kialakításra, az udvaron elkülönített játszórészt kell kialakítani a 3 éven aluli
gyermekek számára.
4) A Felhívás keretében kizárólag az ÚT 2.1.203:2010 (e-ÚT 03.04.11:2010) „Kerékpárforgalmi
létesítmények tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírásnak (a továbbiakban: ÚME) megfelelő kerékpár
támaszok és tárolók kiépítése, továbbá jelenleg az útügyi műszaki előírásnak nem megfelelő
támaszok és tárolók ÚME paraméterek szerinti korszerűsítése támogatható.
5) A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes
parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása támogatható. Indokolt esetben a hatályos
jogszabályokban minimálisan előírt szám feletti parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely
létesítése is támogatható, melyet a megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni és
alátámasztani.
6) Elektromos járművek használatához szükséges töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás
környezetében az alábbiak szerint támogatható:
a) „A” típusú (normál)töltőberendezés esetén:
2 x legfeljebb 22 kW teljesítményű (azaz két 22 kW-os töltést tud kiszolgálni
egyszerre);
töltőoszloponként legalább 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőséggel;
a töltőnek intelligens (kommunikációs modullal rendelkezik) hálózati csatlakozásra és
intelligens kommunikációra alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú
kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett
energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk
kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz GSM modul
segítségével;
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OCPP 1.6 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl.: TÜV tanúsítvány) és
a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC
61439:2011);
a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható
technológia alapján kell tudnia biztosítania (RFID, mobil applikáció vagy NFC).
b) „B” típusú (normál) töltőberendezés esetén:
2 x 11 kW teljesítményű (azaz két 11 kW-os töltést tud kiszolgálni egyszerre);
töltőoszloponként legalább 2 db „Type 2” csatlakozási lehetőséggel;
a töltőnek intelligens (kommunikációs modullal rendelkezik) hálózati csatlakozásra és
intelligens kommunikációra alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú
kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett
energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk
kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz GSM modul
segítségével;
OCPP 1.6 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl.: TÜV tanúsítvány) és
a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC
61439:2011);
a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható
technológia alapján kell tudnia biztosítania ((RFID, mobil applikáció vagy NFC).
c) „C” típusú (villám) töltőberendezés esetén:
legalább 45 kW teljesítményű;
1 db „CHAdeMO” + 1 db CCS töltőfejjel rendelkező, a Villámtöltőbe integrált, legalább
4 méter hosszúságú töltőkábellel (a töltőkábel nem leválasztható) csatlakozót is
biztosítani kell;
a töltőnek intelligens (kommunikációs modullal rendelkezik) hálózati csatlakozásra és
intelligens kommunikációra alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú
kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett
energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk
kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz GSM modul
segítségével;
OCPP 1.6 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl.: TÜV tanúsítvány) és
a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC
61439:2011);
a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható
technológia alapján kell tudnia biztosítania;
az AC és DC töltőpontok egyidejű használatának lehetőségét biztosítani kell.
d) „D” típusú (villám) töltőberendezés esetén:
legalább 22 kW teljesítményű;
1 db „CHAdeMO” és/vagy 1 db CCS töltőfejjel rendelkező, a Villámtöltőbe integrált,
legalább 4 méter hosszúságú töltőkábellel (a töltőkábel nem leválasztható) csatlakozót
is biztosítani kell;
a töltőnek intelligens (kommunikációs modullal rendelkezik) hálózati csatlakozásra és
intelligens kommunikációra alkalmasnak kell lennie valós idejű, kétirányú
kommunikációval, legalább 99,5%-os rendelkezésre állással (a vételezett
energiamennyiségre, az ügyfél azonosításra, foglaltságra vonatkozó információk
kijelzésével és folyamatos adattovábbítása céljából), online, azaz GSM modul
segítségével;
OCPP 1.6 protokoll (OCPP 2.0 upgrade lehetőségét megteremtve);
egyértelmű ügyfél-azonosításra alkalmas;
a működés biztonságát garantáló bevizsgálással rendelkezik (pl.: TÜV tanúsítvány) és
a kültéri elektromos berendezésekre vonatkozó előírásoknak meg kell felelnie (IEC
61439:2011);
a felhasználó azonosítását az elérhető legjobb, és legszélesebb körben alkalmazható
technológia alapján kell tudnia biztosítania.
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A fenti töltőberendezések telepítése multifunkciós töltőberendezésekkel (pl.: parkolóórával
kombinált töltő; wi-fi szórás biztosítása; „smart” közvilágítás megvalósítása, egyéb szenzorok
elhelyezése, SOS gomb, stb.) is megoldható; parkolóórával kombinált berendezés csak díjköteles
parkolási övezetekben telepíthető a támogatásból.
A telepítés helyszínét a következők figyelembe vételével kell kialakítani:
a) Töltőoszlop környezetét annak üzembe helyezéséig Töltőponttá kell alakítani. (Töltőpont:
normál vagy nagy teljesítményű elektromos töltőállomás telepítési helyszíne, melybe
beleértendő a jelen kiírásban szereplő „A” vagy „B” vagy „C” vagy „D” töltőberendezés
megvalósítása esetén töltőoszloponként a 2 db elektromos autó részére szolgáló
parkolóhely; továbbá a Töltőoszlop, illetve Multifunkciós berendezés kihelyezéséhez
szükséges földterület.)
b) A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy útburkolat-bontás nélkül, vagy minimális
útburkolat-bontással kialakítható legyen a későbbiekben a töltőoszlop közelében egy másik
töltőoszlop is.
c) A Töltőpontot a település frekventált pontjain, megkülönböztetés nélkül mindenki számára
folyamatosan elérhetően kell kialakítani a következő szempontok figyelembevételével:
1. zártsorú beépítési övezetben történő telepítés, vagy
2. lakos-sűrűség, továbbá a Támogatást igénylő területén már meglévő és a kialakításra
kerülő töltőhelyek egyenletes lefedettségre való törekvés, és forgalomtechnikai
követelmények.
Az üzemeltetést a következők figyelembe vételével javasolt kialakítani:
Az elektromos töltőállomás csatlakozzon központi töltésmenedzsment IT rendszerhez, amelynek
segítségével az elektromos töltőállomás monitorozása és vezérlése megvalósítható, továbbá a
potenciális ügyfelek tájékozódhatnak az elektromos töltőállomás státuszáról (működés, foglaltság,
hibajelzés stb.).
7) Az intézmény/szolgáltatás weboldalainak fejlesztése, kialakítása során alkalmazni szükséges
Felhívás 3.4. pontjában meghatározott az infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozó
előírásokat.
D) Műszaki-szakmai eredmények:
A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, számszerűsített – projekt szempontjából releváns –
szakmai célok teljesülésére szükséges vállalást tenni:
Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény megnevezése
A tulajdonság számszerűsíthető
célértéke
Mértékegység
Igazolás módja
Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény megnevezése
A tulajdonság számszerűsíthető
célértéke
Mértékegység
Igazolás módja
Megvalósítandó
műszaki-szakmai
eredmény megnevezése
A tulajdonság számszerűsíthető
célértéke
Mértékegység
Igazolás módja

A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások
száma
Adott projekt alapján
db
Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (működési
engedély)
A bölcsődei ellátást
férőhelyeinek száma

nyújtó

intézmény/szolgáltatás

új

Adott projekt alapján
db
Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (működési
engedély)
Bölcsődében, mini bölcsődében, családi
újonnan létrehozott munkahelyek száma

bölcsődében

Adott projekt alapján
db
Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (működési
engedély)
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől
függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett
tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

3.4.1.2.

Esélyegyenlőség
és
környezetvédelmi
érvényesítésével kapcsolatos elvárások

szempontok

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:
1) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a
védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
2) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.
3) Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor
a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és
férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját.
(információ: http://www.etikk.hu)
4) A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító épület/épületrész
építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés.
5) Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a
helyi esélyegyenlőségi program meglétét az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően. (A Projekt
adatlapon szükséges megjeleníteni!)
6) Ha a támogatást igénylő ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési szerv, vagy többségi
állami tulajdonban álló jogi személy, az igénylőnek igazolnia kell az esélyegyenlőségi terv meglétét
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63.
§-nak megfelelően. (A Projekt adatlapon szükséges megjeleníteni!)
7) Az előírt esélyegyenlőségi intézkedések eredményét a beszámolókban rendszeresen be kell
mutatni.

3.4.1.3. Egyéb elvárások
1) Költség-haszon elemzés készítésére vonatkozó elvárások:
Az 1303/2013 EU rendelet (CPR.) 61. cikkelye szerint azon 300 millió Ft-ot meghaladó
összes elszámolható összköltségű projektek esetében, amelyek befejezésüket
követően nettó bevételt termelnek költség-haszon elemzést szükséges készíteni. A
„nettó bevétel” a művelet keretében kínált árukért vagy szolgáltatásokért közvetlenül a
felhasználók által fizetett pénzeszköz-beáramlást jelenti, például az infrastruktúra
használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakat, a föld vagy az épületek eladásából
vagy bérbeadásából származó bevételeket vagy a szolgáltatásokért kapott ellentételezést a
működési költségek és az adott időszakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére
fordított költségek levonásával. A művelet következtében megvalósuló működési költségmegtakarításokat úgy kell kezelni, mint a nettó bevételeket, kivéve, ha ezeket a működtetésre
irányuló támogatások ugyanilyen mértékű csökkentése ellentételezi.
Költség-haszon elemzést szükséges készíteni a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet jelen
Felhívás 3.2. fejezetében felsorolt jogcímek alapján megvalósuló beruházásoknál,
amennyiben azt a támogatási kategóriákra vonatkozó előírás szükségessé teszi (pl.: a
helyi infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén).
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-

A megalapozó dokumentum és a költség-haszon elemzés közös fejezeteit a megalapozó
dokumentumban szükséges szerepeltetni.
A 300 millió Ft teljes elszámolható összköltség alatti projektek esetén nem kötelező a
költség-haszon elemzés elvégzése, elegendő a projekt pénzügyi fenntarthatóságának
bemutatása a megalapozó dokumentumban.

2) Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek,
épületrészek, egyéb építési munkák költségeinek arányosítása:
Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen felhívás keretében fejleszteni kívánt
bölcsődei ellátáson túl egyéb tevékenységeknek, az alábbi módon szükséges az építési és
kapcsolódó projektelőkészítési és szolgáltatási költségeket arányosítani:
- A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl.: külső homlokzat,
tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a felhívás szerint
támogatott tevékenység(ek) helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az
elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó
2
alapterületének (m ) arányában.
- Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása (közös
helyiségek figyelembe vétele nélkül):

2

-

-

-

2

2

Pl.: támogatható helyiség: 30 m , nem támogatható helyiség: 50 m , közös helyiség: 20 m .
Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/(30+50)=0,375, a közös használatú
helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el.
2
A m alapú arányosítás nem vonatkozik a fejleszteni kívánt tevékenység végzéséhez
szükséges, jogszabály vagy hatóság által előírt, adott tevékenységhez kötelezően
kapcsolódó fejlesztésekre.
Az arányosítás minden építéshez kapcsolódó egyéb releváns költség tekintetében
kötelezően alkalmazandó, beleértve a projektelőkészítés (pl.: tervezési díjak), és a szakmai
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (pl.: műszaki ellenőrzés) költségeit is: ezek a
költségek jelen felhívás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatóak el.
A fenti módszertan alapján szükséges az épületeket érintő építési tevékenységek mellett az
egyéb építési munkák arányosítása is, amennyiben releváns (pl.: kerítés építés,
udvarrendezés, parkoló építések).

3) Ingatlankiváltás:
Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, vizsgálni szükséges a
kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során –
esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából – a kérelmezőnél
bevétel keletkezik, úgy azzal a projekt részletes kidolgozása során készülő költség-haszon
elemzésben számolni szükséges.

3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
A projekt ütemezett megvalósítása érdekében mérföldköveket szükséges meghatározni. A támogatást
igénylő által a költségvetésben betervezett tevékenységek, illetve elszámolható költségek áthúzódhatnak
a mérföldköveken.
A mérföldkövek átcsoportosíthatóak, összevonhatóak (amennyiben több mérföldkő teljesítése egybeesik),
figyelembe véve a mérföldköveknél előírt határidőket.
Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.
A 150 millió Ft összköltséget meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében a projekt
megvalósítása során legalább 4 mérföldkövet szükséges tervezni, de legfeljebb 10 mérföldkő tervezhető.
A 150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó projekt esetében a projekt
megvalósítása során legalább 3 mérföldkövet szükséges tervezni, de legfeljebb 10 mérföldkő tervezhető.
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Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások a következők:
1. mérföldkő:
A Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 12. hónap utolsó munkanapjáig be kell
tervezni egy olyan mérföldkövet, amellyel teljesül a tervkészítésekre vonatkozó jogszabályi elvárás,
a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.
A mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódóan az alábbiak benyújtása szükséges:
a) Engedélyezési és kiviteli tervek, és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti
azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés (amennyiben releváns)
b) Jogerős építési engedély (amennyiben releváns)
c) Nyilatkozatok, igazolások új épület építése esetén (amennyiben releváns)
d) Akadálymentesítésről szóló tervfejezet: a tervdokumentáció mellé/külön fejezetként csatolni
szükséges a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös
fejezetét, nyilatkozatát az akadálymentesítésről (amennyiben releváns)
e) Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns): Az országos műemléki
védelem, vagy műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben elhelyezkedő
épületek, továbbá a helyi védelem alatt álló objektumok mentesülésére vonatkozó tervezői
nyilatkozat
f) Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen
végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelősségéről
g) Arányosítás alátámasztására készített kimutatás aktualizálása (amennyiben releváns)
h) Költség-haszon elemzés (amennyiben releváns)
i) Tulajdonviszonyok rendezése (amennyiben releváns): A projekt megvalósítási helyszínére
vonatkozó tulajdonjogi kérdéseket, adás-vételt, bérleti szerződést, per és igénymentesség
igazolását, stb. az ÁÚF 7. fejezetében foglalt előírásoknak megfelelően rendezni szükséges.
2. mérföldkő:
Közbeszerzés lefolytatása (amennyiben releváns): A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést a
Támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18 hónapon belül szükséges lezárni.
Benyújtandó dokumentumok: közbeszerzések dokumentumai (amennyiben releváns)
3. mérföldkő – 5. mérföldkő:
A 150 millió Ft összköltséget meghaladó építési beruházást tartalmazó projekt esetében a
kivitelezési munkálatokról (pl.: építés, felújítás, bővítés) a beruházás 50%-os, 75%-os és 100%-os
készültségi szintjénél egy-egy önálló teljesítési mérföldkőként jelenteni szükséges.
A 150 millió Ft összköltséget el nem érő építési beruházást tartalmazó projekt esetében
elegendő két mérföldkő tervezése is, a kivitelezés 50%-os és 100%-os készültségi fokánál.
Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés
igazolások, stb.
6. mérföldkő:
A projekt fizikai befejezését önálló mérföldkőként szükséges betervezni. A mérföldkövet a projekt
fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.
Benyújtandó dokumentumok:
- műszaki ellenőr beszámolója,
- fotódokumentáció,
- teljesítés igazolások,
- Bölcsődei módszertani szervezet együttműködéséről szóló emlékeztető (amennyiben
releváns),
- Informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről
(amennyiben releváns),
- Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról (amennyiben releváns),
- Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum,
- egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl.: kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.).

3.4.3.

A projekt szakmai megvalósítása
kötelezettségre vonatkozó elvárások

során

a

közbeszerzési

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló
közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása
és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.
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A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.5. A projektvégrehajtás időtartama
3.5.1. A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető, de a
projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak
elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését. Megkezdett projekt abban az
esetben részesülhet támogatásban:
ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek,
nem helyi infrastruktúrára irányuló beruházási támogatási kategória szerint igényel támogatást.
A 3.2. pont szerinti uniós állami támogatási kategóriával támogatott tevékenységhez kapcsolódóan a
támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek –
figyelemmel az uniós állami támogatási szabályokra – kizárólag a csekély összegű (de minimis)
támogatás keretében számolhatók el.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1.
alpontja tartalmazza.
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 (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
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.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.
A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja
minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának
végső határideje 2022. december 31.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően: 90 nap.
Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott
támogatással el kell számolni.

3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti
megyéjének a települései, kivéve a megyei jogú városok területe.
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3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Támogatás abban az esetben folyósítható az adott tevékenység megvalósítására, amennyiben a
fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)nak az ÁÚF c. dokumentum 7. pontjában foglaltaknak megfelelően
rendezett tulajdoni viszonyait a támogatást igénylő biztosítja, igazolja – az ÁÚF vonatkozó
rendelkezéseitől eltérően – legkésőbb az első mérföldkő teljesítéséig.

3.7. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás
3.7.1. Indikátorok
7

Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa

Célérték

Azonosító

Újonnan
létrehozott,
0-3
éves
gyermekek
elhelyezését
biztosító
férőhelyek száma

ERFA

db

OP
kimeneti

-

PO21

Fejlesztett, 0-3 éves
elhelyezését
biztosító
8
száma

ERFA

db

OP
kimeneti

-

PO20

gyermekek
férőhelyek

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy jelen felhívásra benyújtott támogatási
kérelmekben az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek
száma” c. indikátor esetében kötelező minden esetben vállalást tenni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 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.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a 3.4. fejezet szerinti műszaki, szakmai
tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki,
szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont
c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.

3.7.2. Szakpolitikai mutatók
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások
esetén
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.8. Fenntartási kötelezettség

7
8

Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
Eredményességmérési keret indikátor
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A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében
foglaltaknak.

3.9. Biztosítékok köre
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza.

3.10. Önerő
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmények, szolgáltatások
fenntartói/fenntartói jogok gyakorlását ellátó szervezet vagy az épületek tulajdonosai, amennyiben az
alábbi támogatást igénylők körébe tartoznak:
a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
d) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil
szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
f) Közalapítvány (GFO 561);
g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);
9
h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11 ).
A támogatási kérelmet benyújthatja az intézmény, szolgáltatás fenntartója, amennyiben a lehetséges
támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az intézmény, szolgáltatás fenntartója különbözik az
intézménynek, szolgáltatásnak helyet adó épület tulajdonosától, abban az esetben az épület
tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor.
A támogatási kérelmet benyújthatja az intézménynek, szolgáltatásnak helyt adó épület tulajdonosa,
amennyiben a tulajdonos és a fenntartó is a fenti támogatást igénylők körébe tartozik. Ha az
intézménynek helyt adó épület tulajdonosa különbözik az intézmény fenntartójától, abban az esetben az
intézmény fenntartójának hozzájáruló nyilatkozata szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor.
Amennyiben bérelt épületben történik a fejlesztés, és a bérelt épület tulajdonosa nem tartozik a
támogatást igénylők körébe, a támogatási kérelem benyújtására kizárólag a fenntartó jogosult. A
fenntartónak ebben az esetben is a támogatást igénylők körébe kell tartoznia.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek a
272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklete, A nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 20142020 programozási időszak 3.8.2.5 pontjában meghatározott tevékenységek megvalósítására:
Megyei önkormányzat (GFO 321)
Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy
önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni
részesedéssel rendelkezik.
Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve
vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

9

Amennyiben a tulajdoni hányada eléri az 51%-ot.
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4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem
ítélhető meg támogatás:
1) Azon támogatást igénylő részére:
a) Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a szerinti öt évre szóló
helyi esélyegyenlőségi programmal (társulás esetén településenkénti bontásban).
b) Amely (amennyiben releváns) nem rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. §-a szerinti
esélyegyenlőségi tervvel.
2) Azon támogatási kérelemre:
a) Amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.
b) Amely nem tartalmazza új férőhely létrehozását (új intézmény/szolgáltatás kialakítását, vagy
meglévő bölcsőde férőhelybővítését).
c) Amennyiben férőhelybővítést célzó fejlesztés esetén a bővítés minimális mértéke nem éri el
– a támogatási kérelem benyújtása szerinti kiinduló állapothoz képest – a legalább egy
bölcsődei, mini bölcsődei csoportszobát, vagy egy új családi bölcsőde létrehozását.
d) Amely annak a bölcsődei ellátás valamely formájának a fejlesztésére irányul, amely korábban
a Strukturális Alapokból a bölcsődei ellátás fejlesztésére – az adott épületre/épületrészre –
vonatkozóan támogatásban részesült és kötelező fenntartási ideje még nem járt le. Ez alól
kivételt képez, ha a jelen Felhívásra benyújtandó fejlesztési igény az intézmény/szolgáltatás
meglévő kapacitásainak bővítésére irányul a korábbi projekt eredményeinek fenntartásával.
A korábbi pályázati konstrukciók bemutatását és a jelen fejlesztéstől való lehatárolását a
megalapozó dokumentumban szükséges bemutatni.
e) Amely annak a bölcsődei ellátás valamely formájának a fejlesztésére irányul, amely az adott
épületre/épületrészre hazai forrás keretében támogatásban részesült, vagy folyamatban van
a támogatása, kivéve akkor, ha a kedvezményezett a két projekt fejlesztésének tartalmát és
indikátorvállalásait lehatárolja és ezt a megalapozó dokumentumban bemutatja.
3) Csekély összegű támogatás esetén:
a) Azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának
nem tett eleget.
b) Olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
4) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
10
a) Nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére .
10

Nehéz helyzetben lévő vállalkozás: olyan vállalkozás, amely tekintetében a következő feltételek közül legalább egy fennáll:
a) Korlátolt felelősségű társaság esetén (kivéve a kevesebb, mint három éve létező KKV-kat, illetve a kockázatfinanszírozási
támogatásra való jogosultság alkalmazásában az első kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő olyan
KKV-kat, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által végzett átvilágítást követően kockázatfinanszírozási beruházásra
jogosultak) jegyzett részvénytőkéjének több mint a fele elveszett a felhalmozott veszteségek miatt. Ez abban az esetben fordul elő,
ha a felhalmozott veszteségeknek a tartalékokból (és minden olyan elemből, amelyet általában a társaság sajáttőkéje részének
tekintenek) történő levonásával a jegyzett törzstőke felét meghaladó negatív halmozott összeg keletkezik. E rendelkezés
alkalmazásában a „korlátolt felelősségű társaság” különösen a 2013/34/EU irányelv (1) I. mellékletében említett vállalkozástípusokat
jelenti, és a „jegyzett tőke” adott esetben magában foglal minden részvénytőkét.
b) Olyan társaság esetén, ahol legalább egyes tagok korlátlan felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében (kivéve a
kevesebb, mint három éve létező KKV-kat, illetve a kockázatfinanszírozási támogatásra való jogosultság alkalmazásában az első
kereskedelmi értékesítéstől számítva kevesebb, mint hét éve működő olyan KKV-kat, amelyek a kiválasztott pénzügyi közvetítő által
végzett átvilágítást követően kockázatfinanszírozási beruházásra jogosultak), a társaság könyveiben kimutatott tőkének több mint
fele nincs meg a felhalmozott veszteségek miatt. E rendelkezés alkalmazásában a „társaság, ahol legalább egyes tagok korlátlan
felelősséggel bírnak a társaság tartozásai tekintetében” különösen a 2013/34/EU irányelv II. mellékletében említett
vállalkozástípusokat jelenti.
c) Amennyiben a vállalkozás ellen kollektív fizetésképtelenségi eljárás indult vagy a hazai jog alapján megfelel azoknak a
feltételeknek, amelyek a kollektív fizetésképtelenségi eljárásnak a vállalkozás hitelezői kérésére történő elindítására vonatkoznak.
d) Amennyiben a vállalkozás megmentési támogatásban részesült és még nem fizette vissza a kölcsönt vagy szüntette meg a
kezességvállalást, illetve szerkezetátalakítási támogatásban részesült és még mindig szerkezetátalakítási terv hatálya alá tartozik.
e) Olyan vállalkozás esetében, amely nem kkv, amennyiben az elmúlt két évben:
1. a vállalkozás könyv szerinti adósság-saját tőke aránya 7,5-nél magasabb volt; és
2. a vállalkozás EBITDA-val számolt kamatfedezeti rátája nem érte el az 1,0 értéket.
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b) Azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának
nem tett eleget.
c) Olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
d) Dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott támogatás.
e) Olyan infrastruktúrához nyújtott támogatás, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb
cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható
támogatás.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
A támogatási kérelem benyújtási határideje és módja a felhívás területi egységre vonatkozó
területspecifikus mellékletében található.

4.4. Kiválasztási eljárásrend és kiválasztási kritériumok
4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 57/A. § (2) bekezdése
alapján, területi kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
A projektekről standard eljárásban születik döntés.
A támogatási kérelmekről az irányító hatóság vezetője szakaszos elbírálással dönt.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van tisztázó kérdés
alkalmazására.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre.
Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő Bizottságot
hív össze.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek
benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.

4.4.2. Kiválasztási kritériumok
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó
jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi
kritériumoknak:
1.

2.

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:
a) A támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás
használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben
benyújtásra került.
b) A támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.
c) A támogatást igénylő a jelen felhívásban meghatározott lehetséges támogatást igénylő körbe
tartozik.
Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem
felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.
Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:
a) A támogatási kérelmet magyar nyelven nyújtották be.
b) A támogatási kérelem adatlapjának valamennyi rovata jelen Felhívás, illetve az ÁÚF c.
dokumentumban megadott szempontok szerint ki van töltve és minden kérdésére
hiánytalanul választ ad.
c) A támogatási kérelemben szereplő, az igényelt támogatásra vonatkozó táblázatok adatai
egyezőek.
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d) A fejlesztés megvalósításának időtartama a felhívásban megadott időintervallum maximumán
belül van.
e) A hiánypótolható, kötelezően csatolandó mellékletek benyújtásra kerültek.
f) A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében a település Helyi Esélyegyenlőségi
Programja (HEP) vagy a költségvetési szerv, többségi állami tulajdonban álló jogi személy
esetén esélyegyenlőségi terve elkészült.
Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel
meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló
dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal
hiánypótlási felhívásra kerül sor.
Tartalmi értékelési szempontok:
Az értékelés megfelelt/részben megfelelt/nem felelt meg/nem releváns válasszal történik, a
„megfelelt” válasz 1, a „nem felelt meg” és „nem releváns” válasz 0, a „részben megfelelt” válasz
0,5 pontnak számít.

3.

A „megfelelt”, „nem felelt meg”, vagy „részben megfelelt” választ a szakmai értékelőnek részletes
indoklással kell alátámasztania. Amennyiben az adott szempontra vonatkozó információk alapján
nem dönthető el egyértelműen, hogy a projekt megfelel-e, vagy sem a kritériumban elvártaknak,
akkor tisztázó kérdés kerül megküldésre a támogatást igénylőnek. A tisztázó kérdés
megválaszolása során a kérelem tartalmi elemeinek módosítására nincs lehetőség. Amennyiben a
kérelmező a tisztázó kérdésben foglaltakat nem teljesíti, vagy válasza alapján továbbra sem
egyértelmű a kritériumnak való megfelelés, akkor az adott szempont a rendelkezésre álló
információk alapján kerül értékelésre.
„Részben megfelelt” és „nem felelt meg” válasz esetén a szakmai értékelő támogatási
szerződéskötési feltételt szabhat az adott szempont teljesülésére.
Amennyiben az alábbi IH szempontok alapján a kérelem nem éri el a minimum 8 pontot, a
kérelem támogatásra nem javasolható.
Amennyiben a 2.1., 2.3., 2.4., 2.5., vagy 3.1. pontok valamelyikében az értékelési szempont „nem
felelt meg” minősítést kap, abban az esetben az Irányító Hatóság a támogatási igénylést
elutasítja.
Minősítés
(Megfelelt /
Részben megfelelt
/ Nem felelt meg /
Nem releváns)

Értékelési szempont

1.
1.1.
2.

Illeszkedés a TOP céljaihoz
A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekeket nevelő szülők
munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás Megfelelt
növeléséhez a bölcsődei ellátás fejlesztésével, ellátáshoz való jobb Nem felelt meg
hozzáférés biztosításával.
Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság

2.1.

A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban Megfelelt
szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.
Nem felelt meg

2.2.

A projekt csak a jelen Felhívás 3.1. pontjában meghatározott Megfelelt
támogatható tevékenységekhez igényel támogatást, és nem tartalmaz a Nem felelt meg
Felhívás 3.3. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket.

2.3.

A fejlesztés eredményeként új férőhelyek létesülnek.

2.4.

A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik Megfelelt
a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentum meghatározott
Nem felelt meg
kizáró okok alá.

2.5.

A
bölcsődei
ellátást
nyújtó
létrehozásának/férőhelybővítésének

intézmény,

Megfelelt
Nem felelt meg

szolgáltatás Megfelelt
szükségessége
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Minősítés
(Megfelelt /
Értékelési szempont
Részben megfelelt
/ Nem felelt meg /
Nem releváns)
alátámasztásra került, mely figyelembe veszi a jövőben várható Nem felelt meg
szükségleteket.
Részben megfelelt
Megalapozottság

3.
3.1.

Megfelelt
A támogatást igénylő megfelel a Felhívás 4.1. pontjában foglalt
Nem felelt meg
elvárásoknak.

3.2.

Megfelelt
A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 3.4. pontjában
Nem felelt meg
foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak.
Részben megfelelt

3.3.

A támogatást igénylő a projekt szempontjából releváns a Felhívás Megfelelt
3.4.1.1. D) pontjában meghatározott műszaki-szakmai eredményekre Nem felelt meg
vállalást tett.
Részben megfelelt

3.4.

Megfelelt
A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített
Nem felelt meg
ütemezéssel összhangban vannak.
Részben megfelelt

3.5.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) Megfelelt
infrastrukturális fejlesztését és férőhelybővítését célzó fejlesztések
Nem felelt meg
esetében a projekt tervezésébe és kivitelezésébe bölcsődei módszertani
Nem releváns
szakértő bevonásra kerül.
Kockázatok

4.
4.1.

Projekt komplexitása

5.
5.1.

A projektben legalább három választható tevékenység megvalósítása Megfelelt
tervezett.
Nem felelt meg
Hatás

6.

6.1.

6.2.

A projekt keretében minden releváns horizontális tevékenység
megvalósítása tervezett, beleértve:
- az akadálymentesítést,
- az infokommunikációs akadálymentesítést,
- a szórt azbeszt mentesítést,
- az energiahatékonysági szempontok érvényesítését.
A beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014.
(XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott
kedvezményezett/fejlesztendő/komplex
programmal
fejlesztendő
járásokban és/vagy a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet 2. számú
mellékletében felsorolt kedvezményezett (társadalmi-gazdasági és
infrastrukturális
szempontból
kedvezményezett
vagy
jelentős
munkanélküliséggel sújtott) települések egyikén valósul meg.

Megfelelt
Nem felelt meg
Részben megfelelt

Megfelelt
Nem felelt meg

Integrált megközelítés

7.
7.1.
8.

A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy Megfelelt
milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés
Nem felelt meg
megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok
Részben megfelelt
mérséklésére.

A
fejlesztési
elképzelés
kapcsolódik/kapcsolódni fog.

ESZA

típusú

fejlesztésekhez

is Megfelelt
Nem felelt meg

Fenntarthatóság
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Értékelési szempont

8.1.

Megalapozottan
bemutatott
a
bölcsődei
ellátást
nyújtó Megfelelt
intézmény/szolgáltatás hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése, Nem felelt meg
illetve pénzügyi, szakmai, és szervezeti fenntarthatósága.
Részben megfelelt
Esélyegyenlőség

9.
9.1.
10.

Minősítés
(Megfelelt /
Részben megfelelt
/ Nem felelt meg /
Nem releváns)

A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, Megfelelt
kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a Részben megfelelt
rászoruló családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára.
Nem felelt meg
Költséghatékonyság

A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos Megfelelt
költségvetéssel tervezett, valamint a költségvetés megfelel a
Nem felelt meg
10.1.
Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak és költségelszámolási
Részben megfelelt
módoknak.
11.

Eredményesség
A támogatást igénylő az „Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek Megfelelt
11.1. elhelyezését biztosító férőhelyek száma” c. indikátor esetében célérték Nem felelt meg
vállalást tett.
A támogatást igénylő a „Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését Megfelelt
11.2. biztosító férőhelyek száma” c. indikátor esetében is célérték vállalást
Nem felelt meg
tett.
Összesen
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A területspecifikus értékelési szempontok a felhívás adott területi egységre vonatkozó területspecifikus
mellékletében találhatók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A. §
értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet XVI.
fejezete szerinti közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem
számolható támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó
terület-specifikus mellékletében kerül szabályozásra.

5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás
területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
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b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a, a Felhívás támogatási
jogcímekre vonatkozó szabályainak a figyelembevételével.
Csekély összegű támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek
100%-a.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény
közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

5.4. Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb:
a) 25%-a, de mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit
gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
b) 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati
társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben
ba) 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
bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.
A ba) vagy bb) pont nem teljesülése esetén a felhívás keretében támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt
támogatás 25 %-a.
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. A likviditási terv sablonja a
www.szechenyi2020.hu oldalon található meg. A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a
272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §-a tartalmazza.
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél, szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a támogatást igénylő a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a
szerződés – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – elszámolható összege 30%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
Szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a közszféra szervezet kedvezményezett a
a) Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás,
b) Kbt. 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beszerzés
eredményeként kötött szerződésben köteles biztosítani a szállító részére a szerződés –
tartalékkeret nélküli – elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg
igénybevételének 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.
Az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó
elszámolható költségelem vonatkozásában a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdés c)
pontja szerinti kedvezményezett esetén csak szállítói finanszírozás alkalmazható, kivéve, a 2007-2013
programozási időszakban elindított és részben vagy egészben a 2014-2020 programozási időszak
forrásai terhére megvalósuló projektek esetében, vagy ha az irányító hatóság vezetője az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével ettől eltérően dönt.
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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.

5.5. Az elszámolható költségek köre
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem
elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem
elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható
költségének.
Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem
részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható
tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a
felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a
támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A
projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz,
hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.
A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes
költségét!
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra,
illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét
képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak c.
útmutató tartalmazza.
A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt,
immateriális javakat nem vásárolhatnak.
A) Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:
1)

Projekt-előkészítés költségei
a) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei:
egyéb szükséges háttértanulmányok (pl.: megalapozó dokumentum),
szakvélemények (pl.: rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök,
épületenergetikai szakértő, bölcsődei módszertani szakértő)
műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja
b) Közbeszerzési költségek:
közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása,
közbeszerzési tanácsadói tevékenység díja
közbeszerzési eljárás díja
c) Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó költség:
munkabér
foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
személyi jellegű egyéb kifizetések

2)

Beruházáshoz kapcsolódó költségek
a) Ingatlanvásárlás költségei:
Ingatlan bekerülési értéke, vagy ezen belül:
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megváltása,
kisajátítási terv,
értékbecslés,
ügyvédi díj,
egyéb adás-vétellel kapcsolatos költség,
vezetékjogi kártalanítás.
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b) Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség
c) Terület-előkészítési költség
d) Építéshez kapcsolódó költségek– átalakítás, bővítés, felújítás esetén beleértve az
azbesztmentesítés költségeit is.
Építés bekerülési értéke, vagy ezen belül:
új építés,
átalakítás,
bővítés,
felújítás,
beüzemelési költségek.
e) Eszközbeszerzés költségei:
bekerülési érték
f) Immateriális javak beszerzésének költsége:
szoftver bekerülési értéke
g) Kármentesítéshez kapcsolódó műszaki beavatkozás költsége
3)

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei
a) Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
b) Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége:
egyéb mérnöki szakértői díjak (pl.: rehabilitációs környezettervező
szakmérnök/szakértő díja megvalósítás alatt; tervezői művezetés)
c) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
d) Egyéb szolgáltatási költségek (pl.: hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek;
bölcsődei módszertani szakértő díja; informatikai szakember díja)

4)

Projektmenedzsment költség: a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet a Nemzeti szabályozás
az elszámolható költségekről című 5. sz. mellékletének 3.8.2. pontjában, a közszféra
szervezetekre vonatkozó speciális előírások figyelembevételével az alábbi költségtípusok
számolhatók el a projekt menedzsment keretében:
a) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása:
munkabér
foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
személyi jellegű egyéb kifizetések
b) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség:
utazási költség
helyi közlekedés költségei
napidíj
c) Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
d) Egyéb projektmenedzsment költség:
projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti
költsége
projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége

5)

Adók és közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)

6)

Tartalék

B) Egyszerűsített költségelszámolásra vonatkozó előírások:
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, viszont a támogatást
nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.
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1) A 200 millió Ft elszámolható összköltséget
alkalmazandó egyszerűsített elszámolás:

nem

meghaladó

projektek

esetében

A 200 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projektek esetében százalékban
meghatározott átalány alkalmazása szükséges az alábbi költségtípusok esetében:
Költségtípus

Elszámolható mérték az
összes elszámolható
költség arányában

Műszaki ellenőrzés

1%

Ingatlanvásárlás

2%

Terület-előkészítés

2%

Közbeszerzés

1%

Projektmenedzsment

2,5%

Az elszámolhatóság feltétele
Az építési napló benyújtása, amelyből látszik a műszaki
ellenőr összes bejegyzése.
Az ingatlan tulajdonba vételét igazoló földhivatali
határozat benyújtása.
A terület-előkészítés megtörténtét igazoló építési napló
benyújtását és/vagy a műszaki ellenőr nyilatkozatának
benyújtását az elvégzett tevékenységről.
Legalább egy, a nemzeti közbeszerzési értékhatárt
elérő, a projekt célját szolgáló közbeszerzés sikeres
lebonyolítását igazoló dokumentum (tájékoztató az
eljárás eredményéről) benyújtása.
A kifizetési igénylés benyújtásával egy időben a
kifizetési igénylés részeként számolható el.

2) A 200 és 400 millió Ft közötti elszámolható összköltségű projektek esetében alkalmazandó
egyszerűsített elszámolás:
A 200 és 400 millió Ft közötti elszámolható összköltségű projektek esetében százalékban meghatározott
átalány alkalmazása szükséges az alábbi költségtípusok esetében:
Költségtípus

Elszámolható mérték az
összes elszámolható
költség arányában

Műszaki ellenőrzés

1%

Terület-előkészítés

2%

Közbeszerzés

0,8%

Projektmenedzsment

2,3%

Az elszámolhatóság feltétele
Az építési napló benyújtása, amelyből látszik a
műszaki ellenőr összes bejegyzése.
A terület-előkészítés megtörténtét igazoló építési
napló benyújtását és/vagy a műszaki ellenőr
nyilatkozatának
benyújtását
az
elvégzett
tevékenységről.
Legalább egy, a nemzeti közbeszerzési értékhatárt
elérő, a projekt célját szolgáló közbeszerzés sikeres
lebonyolítását igazoló dokumentum (tájékoztató az
eljárás eredményéről) benyújtása.
A kifizetési igénylés benyújtásával egy időben a
kifizetési igénylés részeként számolható el.

3) A 400 millió Ft elszámolható összköltséget meghaladó projektek esetében alkalmazandó
egyszerűsített elszámolás:
a) Közbeszerzési eljárás díja egységköltség alapján egyszerűsített elszámolás keretében
számolható el.
A költségelszámolás a kedvezményezett által a közbeszerzési eljárások mennyiségének a
megadásával, és ezen mennyiségek támogató általi ellenőrzésével történik a közbeszerzési
és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a
hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai
összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendeletben rögzített díjszabás alapján.
Egyszerűsített
elszámolás
esetén
a
kedvezményezett
nem
köteles
elszámolásához/támogatás igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó
dokumentumokat, illetve a NAV felé bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles a
kapcsolódó dokumentumokat elkülönítetten tárolni, kezelni.
b)

A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költség egységköltség
alapján egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.
A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő utazási költségek elszámolása a
ténylegesen megtett távolság kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen
31

történő igazolásával, ezen dokumentumok benyújtásával, és ezen mennyiségek támogató
általi ellenőrzésével valósul meg.
A költségelszámolás a következő, hazai jogszabályokban meghatározott egységárak alapján
történik:
-

Hivatali gépjármű használata esetén:
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bek. alapján a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti
üzemanyagköltség számolható el:
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz
közzé havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet)
rögzíti.
Az
elszámolandó
költségek
meghatározása
során
az
előbbi
kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat kell figyelembe venni.

-

Magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használata esetén:
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bek. alapján a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti
üzemanyagköltség számolható el:
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak.
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz
közzé havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet)
rögzíti.
Az
elszámolandó
költségek
meghatározása
során
az
előbbi
kormányrendeletben előírt fogyasztási normákat, továbbá a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. melléklet II. Igazolás nélkül, költségként
elszámolható tételek fejezetének 6. pontját kell figyelembe venni.
Amennyiben egy kiküldetési rendelvényen, útnyilvántartáson vagy menetlevélen több projekt
menedzsmentjéhez kapcsolódó utazás is szerepel, az érintett dokumentumokon a
projektenként felmerülő megtett út elkülönítését záradékolással biztosítani kell.
c) A projektmenedzsment tevékenység során felmerülő napidíj egységköltség alapján
egyszerűsített elszámolás keretében számolható el.
Az egységköltség alapú elszámolás alapja a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő
munkavállaló élelmezési költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, amely a
rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén 500 Ft napidíj elszámolását teszi
lehetővé.
Az elszámolás a kiküldetési rendelvény bemutatásával történik. Amennyiben egy kiküldetési
rendelvényen több projekt projektmenedzsmentjéhez kapcsolódó kiküldetés is megvalósul, a
kiküldetési rendelvényen záradékolni szükséges az érintett projektek azonosító számát és az
azonosító számhoz kapcsolódóan az adott projektre eső időráfordítás százalékos mértékét.
C) Egyéb elszámolhatósági feltételek:
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.
Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5 pontjában leírtak szerint az
alábbi költségkategóriák költségtípusai vonatkozásában számolható el:
Projektelőkészítés költségei (összes költségtípus vonatkozásában);
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei (összes költségtípus
vonatkozásában, kivéve: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj);
Projektmenedzsment
költségek
(összes
költségtípus
vonatkozásában,
kivéve:
projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség és egyéb projektmenedzsment
költség).
A saját teljesítés keretén belül a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. melléklet 3.5.4. pont értelmében a
projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai számolhatók
el.
Saját teljesítéssel elszámolható költségtípusok esetében az alábbi költségelemek is tervezhetők:
munkabér
foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
személyi jellegű egyéb kifizetések.
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Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat és az adott költség tekintetében a saját teljesítést
lehetővé teszi a felhívás, akkor elszámolhatónak minősül a polgármesteri hivatal vagy közös
önkormányzati hivatal alkalmazásában álló munkatársak bruttó munkabér- és bérjárulék költsége is a
vonatkozó szabályozás feltételeinek betartásával.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
A támogatás keretében a beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási
költsége számolható el.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának kezdete: 2014.01.01. Vége:
2022. december 31.
Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra nincs lehetőség.
Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás
során az elszámolás:
1) A projektmenedzsment tevékenységében vagy a szakmai megvalósításában részt vevők projekthez
kapcsolódó személyi jellegű költségeinek elszámolása a Személyi jellegű költségek összesítőjén
(amennyiben releváns)
2) Fordított adózás esetén az Áfa-összesítő fordított adózás esetére alkalmazandó (amennyiben
releváns)
3) Az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolása az Összesítő az utazási és kiküldetési
(napidíj) költségtérítés elszámolásához összesítőn (amennyiben releváns)
4) Kis támogatástartalmú számlák a Kis támogatástartalmú számlák összesítőjén (amennyiben
releváns)
Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok
maximális támogatástartalma:
amennyiben a 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén az
elszámoló bizonylat támogatástartalma a 100 ezer forintot nem haladja meg, illetve
a legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az elszámoló bizonylat
támogatástartalma az 500 ezer forintot nem haladja meg, az elszámoló bizonylatot Kis
támogatástartalmú számlák összesítőjén szükséges elszámolni.
Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs
lehetőség.
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.
E-beszerzés funkció használata:
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának
önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az ajánlattételi határidőt megelőzően
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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 ebeszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására
vonatkozó kötelezettségek teljesítését.
Piaci ár igazolása:
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, illetve a jelen
Felhívás 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 és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte szükséges. In-house
beszerzés esetén a Kedvezményezett a piaci árat a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet in-house
beszerzésekre vonatkozó elszámolhatósági szabályainak betartásával, és a nem független árajánlat
mellett, három egymástól és a támogatást igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől
származó, azonos tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlattal igazolja. Az ajánlatkérést úgy
kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.
Nem közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén a piaci árnak való megfelelés ellenőrzése céljából a
támogatást igénylőnek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. melléklet 6.3. pontja alapján a piaci árnak
való megfelelést igazoló dokumentumokat legkésőbb a költség felmerülésekor kell benyújtani,
amennyiben korábban nem kerültek benyújtásra. Ennek megfelelően a kedvezményezettnek legalább
három részletes árajánlatot szükséges benyújtania minden releváns költségvetési tétel esetében.
Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén elegendő egy indikatív árajánlat, vagy építési tevékenység
esetében tervezői költségbecslés benyújtása minden releváns költségvetési tétel esetében.
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a 100 000 forintot, a
támogatást igénylő/kedvezményezett részéről nem szükséges a piaci ár alátámasztása. A három millió
forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő szerződései esetében, melyek
tervezett elszámolható költsége nem haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító
hatósághoz, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. Ezen
szerződések esetén a szokásos piaci ár árajánlattal nem igazolható. A szokásos piaci ár alátámasztására
a „Sablon és útmutató a 100 001 - 300 000 forint közötti beszerzések/szerződések esetében a piaci ár
alátámasztásához” című dokumentum alkalmazandó.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok kiválthatóak
hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni szükséges (postai feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás), 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
11
projektgazdától/ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen
meghaladják) a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.
A személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók a
támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett
időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről, melynek megalapozottságát a támogató ellenőrzi.
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Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. § (1)
bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési
jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti szerve), annak
tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik
ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési jogokat
gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy másik ajánlattevő
vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
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Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat
keretében megállapított bér/illetmény havi összege nem haladhatja meg az adott munkavállaló,
Kedvezményezettnél, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi
összegét. A támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az adott
személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen kerüljön bemutatásra a
tervezett költség számítási módja.
Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítások csak indokolt esetben
(pl.: munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek a támogatási
igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez képest.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt költségvetésének és
az abban szereplő költségtételeknek 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 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, 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 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.
Költségnövekmény ellenőrzése során a Támogató az európai uniós forrásból finanszírozott egyes
projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerint jár el.

5.7.Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Maximális mértéke az összes
elszámolható költségre vetítve
(%)

Költségtípus
Projekt előkészítés, tervezés
lefolytatásának költsége)

(kivéve

közbeszerzési

eljárások

7%

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%

Ingatlan vásárlás

2%

Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák
stb.)

2%

Műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök
Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit

1%

Projektmenedzsment

2,5%

Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás

0,5%

Tartalék

5%
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A fenti korlátozások nem jelentik a felsorolt költségtípusok százalékban meghatározott átalánnyal történő
elszámolását.
A meghatározott százalékos korlátok módosíthatók a projekt keretében a projekt előkészítés, tervezés; a
közbeszerzési eljárások lefolytatása; a műszaki ellenőri szolgáltatás; az ingatlanvásárlás; a terület
előkészítés; valamint a projektmenedzsment tevékenység elszámolható költségei tekintetében, amelyek
összes elszámolható költsége az átcsoportosítást követően sem haladhatja meg az összes elszámolható
költség 15,5%-át. A projektmenedzsment költség elszámolható aránya átcsoportosítást követően sem
haladhatja meg a 2,5%-ot. Az ingatlanvásárlás költségtípusra maximum 10%-os mértékig a Kormány
egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani
A 400 millió Ft elszámolható összköltséget meg nem haladó projekt esetén a százalékban meghatározott
átalánnyal történő elszámolás alkalmazásakor az átcsoportosítás nem megengedett.
Szakmai jellegű belső költségvetési korlátok:
Költségtípus
Járműbeszerzés (kisbusz)

A projekt elszámolható
költségei arányában
számított %-os korlát

Maximális
elszámolható
mérték (Ft)

-

bruttó 20 millió Ft/db

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok
megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik.
Jelen felhívás keretében a fent meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem
összeállítása, valamint a projektmegvalósítás során kötelező. A táblázatban szereplő százalékos korlát a
projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű
megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem
növekedhet.

5.8.Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség,
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:
a) A Felhívásban foglalt fejlesztésekhez közvetlenül nem kapcsolódó költségek;
b) A projekt céljaihoz nem kapcsolódó eszközbeszerzés költségei;
c) Gépjárműadó, valamint a CASCO és Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás díja;
d) Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei;
e) Használt építőanyag költsége;
f) Forgóeszközök beszerzése, tartós használatot nem biztosító, egyszer használható eszközök
beszerzése;
g) Posta és telekommunikációs költségek;
h) Szállás, lakás céljára szolgáló helyiségek kialakítása, fejlesztésének költsége;
i) Lakáscélú és egyéb nem bölcsődei ellátást biztosító ingatlan vásárlásának/fejlesztésének költsége;
j) Saját teljesítés (kivéve: az 5.5. pontban felsorolt költségeket);
k) Ingatlan és eszköz lízing, bérlet (kivéve: egyéb projektmenedzsment költségek közt részletezett
bérleti díjak);
l) Értékcsökkenés;
m) Természetbeni hozzájárulások;
n) Rendezvényszervezés;
o) Reprezentációs költségek;
p) Banki és pénzügyi költségek;
q) Rezsi, közvetett költségek;
r) Minden olyan költségtétel, amely vonatkozásában a piaci ár a felhívás 5.6. pontjának megfelelően
nem alátámasztott.
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5.9. Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
Támogatáshalmozódás:
Azonos, vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben, vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű
támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb,
azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai
Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy
támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami
támogatással halmozható.

5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok
Csekély összegű támogatás esetén:
A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt
csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó
támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100
000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és
(9) bekezdését.
A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig
halmozható.
A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével –
az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a
részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról.
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Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a
Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 56. cikke, a 2014-2020
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 98. §, valamint az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.
Előzetes jóváhagyás céljából be kell jelenteni az Európai Bizottság részére a helyi infrastruktúra
fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatást, ha a támogatás összege egyazon infrastruktúra esetén
meghaladja a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy a projekt összköltsége meghaladja a 20
millió eurónak megfelelő forintösszeget.
Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás helyi infrastruktúra építéséhez,
bővítéséhez vagy korszerűsítéséhez nyújtható, ha ezen infrastruktúra helyi szinten hozzájárul az üzleti és
a fogyasztói környezet korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez.
A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és
megkülönböztetés-mentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra
használatáért felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.
Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható
és megkülönböztetés-mentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.

6. CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
6.1.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

SORÁN

Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek (ami a projekt elbírálásához nélkülözhetetlen):
1) Fejlesztéssel érintett intézmény alapító vagy létesítő okirata (amennyiben releváns)
2) Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (működési engedély, amennyiben releváns)
3) Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására (amennyiben
releváns)
4) Megalapozó dokumentum, ennek részeként:
a) A támogatást igénylő és a bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani szervezet (Magyar
Bölcsődék Egyesülete) projekt tervezésében és kivitelezésében történő részvételére
vonatkozó együttműködési megállapodása (A felhívás mellékletét képező sablon minta
alapján)
b) Beszerzendő eszközök listája (amennyiben releváns, a jelen felhívás szakmai mellékletét
képező „Beszerzendő eszközök listája” c. dokumentum sablon alapján)
c) A területspecifikus mellékletekben meghatározott értékelési szempontoknál előírt külön
dokumentum (amennyiben releváns)
5) Támogató képviselő-testületi döntés újranyitás esetében (amennyiben releváns)
6) Helyszínrajz, vázlatrajzok (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása legalább alaprajzokkal) és rövid
műszaki leírás, valamint a meglévő állapotot bemutató fotódokumentáció
7) A fenntartó vagy az épület tulajdonosának hozzájáruló támogató nyilatkozata a projekt
benyújtásához (amennyiben a fenntartó és a tulajdonos személye eltérő)
8) Ingatlan(ok) tulajdoni lapja
Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll (amiket elegendő a mérföldköveknél benyújtani):
9) Engedélyezési és kiviteli tervek és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal
ellátott tételes tervezői költségvetés (amennyiben releváns)
10) Jogerős építési engedély (amennyiben releváns)
11) Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott
infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelősségéről
12) Nyilatkozatok, igazolások új épület építése esetén (amennyiben releváns)
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13)
14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)

23)

Akadálymentesítésről szóló tervfejezet (amennyiben releváns)
Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns)
Arányosítás alátámasztására készített kimutatás aktualizálása (amennyiben releváns)
Költség-haszon
elemzés
(amennyiben
releváns,
a
Szechenyi2020
honlapon
(https://www.palyazat.gov.hu/node/54861) megjelent költség-haszon elemzés útmutatók és
melléklet alapján)
Informatikai szakember nyilatkozata az infokommunikációs akadálymentesítésről (amennyiben
releváns)
Nyilatkozat akadálymentesítés megvalósulásáról (amennyiben releváns)
A bölcsődei módszertani szakértő együttműködéséről szóló emlékeztető (amennyiben releváns)
Szolgáltatói nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum (az újonnan létrehozott férőhelyeket
tartalmazó működési engedély)
Likviditási
terv
(amennyiben
releváns,
a
Szechenyi2020
honlapon
(https://www.palyazat.gov.hu/node/54861) megjelent Likviditási terv alapján)
Árajánlatok:
a) A nem közbeszerzés köteles költségtételek alátámasztására 1 darab árajánlat, vagy műszaki
terv/műszaki leírás.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok
kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
b) Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén egy indikatív árajánlat, vagy építési
tevékenység esetében tervezői költségbecslés.
c) Személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt benyújtandók
a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó bérkartonok vagy egy
nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak értékéről.
Közbeszerzés dokumentumai (amennyiben releváns)

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni! A
támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a támogatási kérelem
véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó
mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási
kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.

6.2.
A
TÁMOGATÁSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

SZERZŐDÉSHEZ

CSATOLANDÓ

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási szerződés megkötése során csatolni
szükséges:
1. A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek – a költségvetési szerv, a helyi
önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a
közalapítvány és az állam kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével –
pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás
mintáját;
2. A kedvezményezett – a költségvetési szerv, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat,
az egyházi jogi személy, a felsőoktatási intézmény, a közalapítvány és az állam kizárólagos
tulajdonában lévő gazdasági társaság kivételével – alapító (létesítő) okiratát vagy jogszabályban
meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát.
3. Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására (amennyiben
releváns)

6.3. AZ ELSŐ KIFIZETÉSI
MELLÉKLETEK LISTÁJA

KÉRELEMHEZ

CSATOLANDÓ

Jelen Felhívás szempontjából nem releváns.
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7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek:
A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és támogatási
döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására támogatási szerződést kössön. A támogatási kérelem
feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projekt-adatlapon és annak
mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi
12
nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet)
előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a
támogatást igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró
más személyek) személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai
intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek
megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az
érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő
tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen
hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő
kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét
folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerül. Ha az adatkezelés jogszerűségével
kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet alakulásának
megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy
lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu
oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF awww.szechenyi2020.hu honlapon
található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard eljárásrendben
b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített eljárásrendben
c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben
d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási
eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények

12

Az adatkezelés jogalapja: az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.
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Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
A) Területspecifikus mellékletek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Békés megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Tolna megye
Veszprém megye

B) Szakmai mellékletek:
1. Segédlet a megalapozó dokumentum elkészítéséhez
2. Beszerzendő eszközök listája
3. A támogatást igénylő és a bölcsődei ellátásra kijelölt módszertani szervezet (Magyar
Bölcsődék Egyesülete) projekt tervezésében és kivitelezésében történő részvételére
vonatkozó együttműködési megállapodása
4. Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtéséhez
5. Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében
6. Konzorciumi megállapodás minták
7. Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai
8. Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek számára a támogatást igénylők, kedvezményezettek
által végzett adatkezelésről
9. Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
C) Felhíváshoz kapcsolódó jogszabályok listája:
Törvények
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Rendeletek
369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
Uniós jogszabályok
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1301/2013/EU RENDELETE (2013. december 17.) az
Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a „Beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe”
célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 1080/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1303/2013/EU RENDELETE az Európai Regionális
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös
rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
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Egyéb előírások
Bölcsőde esetében MSZE 24210-1:2012 építészeti szabvány
Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
megteremtéséhez
Akadálymentesítési feltételek az örökségvédelmi szempontból érintett objektumok esetében
Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2.1.203:2010 (e-ÚT 03.04.11:2010) Útügyi
Műszaki Előírás
D) Fogalomjegyzék:
Átalakítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi
elrendezésének vagy külső megjelenésének, megváltoztatása érdekében végzett, az építmény
belső térfogatát nem növelő építési tevékenység.
Bölcsődei ellátás: A bölcsődei ellátás keretében – ha a Gyvt. kivételt nem tesz – a három éven
aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a
mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. A felhívás keretében kizárólag
bölcsőde, mini bölcsőde és családi bölcsőde fejlesztése támogatható, munkahelyi bölcsőde
fejlesztése nem támogatható.
Bölcsőde: A bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni
ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban
meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt
szakszerű gondozást és nevelést. A bölcsőde szervezetileg működhet:
a) önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként,
b) bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak
tagintézményeként,
c) többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy
d) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként.
Bölcsődei csoport: A bölcsődei, mini bölcsődei csoportban és családi bölcsődében legfeljebb
nevelhető, gondozható gyermekek számára vonatkozó előírásokat a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
46. §-a, 49. §-a és 51/F. §-a tartalmazza. A Felhívás keretében a fejlesztéssel (beleértve a felújítás,
átalakítás, új építés, bővítés eseteit is) érintett csoportszobának:
bölcsőde esetében legalább 12 fő legfeljebb 14 fő,
mini bölcsőde esetében legalább 5 fő legfeljebb 8 fő,
családi bölcsőde esetében legalább 5 fő legfeljebb 7 fő
befogadására kell alkalmasnak lennie.
Bölcsődei módszertani szakértő: A bölcsődei, mini bölcsődei intézményi ellátásokra az Emberi
Erőforrások Minisztériumának minisztere által kijelölt módszertani szervezet (Magyar Bölcsődék
Egyesülete) jelöli ki a támogatást igénylő számára a megfelelő bölcsődei módszertani szakértőt. Az
együttműködési megállapodást a módszertani szervezettel kell kötnie a támogatást igénylőnek.
Bővítés: olyan építési tevékenység, amely az építmény térfogatát növeli.
Csoportszoba: Bölcsődei ellátás esetében a bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete
gyermekenként legalább 3 négyzetméter. A bölcsődei csoportszoba fogalma azonos az MSZE
24210-1:2012 építészeti szabványban meghatározott gyermekszobával.
Családi bölcsőde: A családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás, amelyet a
szolgáltatás nyújtója a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít. Jelen
felhívás keretében a családi bölcsőde kialakítása a bölcsődei funkciónak megfelelően kialakított
helyiségben támogatható, lakás célját szolgáló helyiség fejlesztése nem támogatható.
Felújítás: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű
és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett
az építmény térfogatát nem növelő építési tevékenység.
Forgóeszköz: olyan eszköz, amely rendeltetése szerint a tevékenységet, a működést tartósan
nem, legfeljebb egy évig szolgálja (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 23-28.§).
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IKT eszközök: Számítógép és alap perifériái, számítógéphez kapcsolható audio-vizuális és/vagy
multimédia eszközök (projektor, hangosítás, VHS, DVD, kamera, digitális fényképezőgép);
számítógéphez kapcsolt mérési, vezérlési-szabályozási eszközök.
Mini bölcsőde: A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek
napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint,
jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a
bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban, valamint egyszerűbb személyi, tárgyi
és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést. A mini bölcsőde
szervezetileg működhet:
a) önálló bölcsődeként, annak tagintézményeként,
b) bölcsődei igazgatóság, illetve egyesített bölcsőde szervezeti formában, annak
tagintézményeként,
c) többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy
d) többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként, feltéve,
hogy többcélú óvoda-bölcsődeként való működtetésére nincs lehetőség.
Szolgáltató székhelye: Bölcsődei ellátás esetén a szolgáltató központi ügyintézési helye,
függetlenül attól, hogy használják-e szolgáltatás nyújtásra.
Szolgáltatói nyilvántartás: A Szolgáltatói Nyilvántartás a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok közhiteles hatósági nyilvántartása. A
nyilvántartás lényege, hogy a Szolgáltatói Nyilvántartásba való bejegyzés alapozza meg a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok működését. A rögzítendő
adatok körét, főbb működési elveit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 92/K §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 162. § (1) i) rendelkezései határozzák meg. A részletes végrehajtási szabályokat a
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet határozza meg.
Telephely: Az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló hely, ahol a
szolgáltató bölcsődei, mini bölcsőde, családi bölcsődei ellátást nyújt.
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