Módosult „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó
egyéni és csoportos szaktanácsadás” című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás és
annak dokumentációja

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és
élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás” című (VP1-2.1.12.1.2-17 kódszámú) felhívás és annak mellékletei.
Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat
érintik:
- A 3.1.2.1. pontban, a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek módosultak az alábbiak szerint:
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem
- Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

támogathatóak:

- A 3.2. pont táblázata módosult, a támogatható tevékenységek tekintetében.
A módosítás keretében törlésre került a táblázatból a szaktanácsadói terv készítése és a
szolgáltatási ütemterv készítése pontok/sorok.
- A felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások fejezet alábbi főbb pontjai
módosultak:








A 2. pont értelmében a projekt megvalósítás időszaka alatt a szaktanácsadó több
támogatást igénylővel is létrehozhat munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló
megbízási jogviszonyt.
A 3. pontból törlésre került a Szakmai tevékenységet bemutató dokumentum csatolásának
szükségessége.
A 4. pontban történt változás értelmében a támogatást igénylő köteles a szaktanácsadási
szolgáltatást 2023. július 31-ig folyamatosan biztosítani a támogatási kérelemben az egyes
mérföldkövekhez meghatározott ütemezés szerint. Változtak továbbá a szolgáltatási
ütemterv módosításával kapcsolatos feltételek, azaz nem minősül a Szolgáltatási ütemterv
módosításának a célterületen belüli olyan kódszám módosítás, amely nem eredményez
fókuszterületi és szakterületi besorolás változást.
Az 5. pont értelmében a kedvezményezett az általa ténylegesen elvégzett szolgáltatások
ellenértékét számolhatja el éves összesítésben.
A 7. pont szerint a támogatási kérelemhez csatolni szükséges a Felhívás 5.5 pontjában
szereplő, költségek figyelembevételével készült költségkalkulációt indoklással ellátva.



A 8. pont is módosult, az alábbiak szerint:
„Az egyéni szaktanácsadáson részt vevő közvetett kedvezményezett köteles a támogatott
szaktanácsadási szolgáltatás díjához 10%-os értékben hozzájárulni.”

- A 3.4.2. pont szerint évente egy mérföldkövet szükséges tervezni, figyelembe véve, hogy
a kedvezményezett a szolgáltatások ellenértékét éves összesítésben számolhatja el.
- A 3.4.4. pont, a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások
kiegészült egy új mondattal, amelynek értelmében a támogatást igénylő
szaktanácsadó(ka)t kizárólag munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló
megbízási jogviszonyban foglalkoztathat.
- A 3.5.2. pont, azaz a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam második
bekezdés kiegészült az alábbiak szerint:
„A kedvezményezett köteles ezen időszak alatt a szolgáltatást folyamatosan biztosítani a
Szaktanácsadási tervben a Szolgáltatási ütemtervben foglaltak, valamint a támogatási
kérelemben az egyes mérföldkövekhez meghatározott ütemezés szerint”
- A 4.1. pont, támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek
változások:



A 2. pont az alábbiak szerint módosult: „amely olyan szaktanácsadó(ka)t foglalkoztat,
aki(k) a szaktanácsadók képzését végző szervezet által szervezett rendszeres
továbbképzéseken részt vesz(nek),”
Módosulta a 4., 5., és 6. pont is, amelynek lényegi elemei, hogy a támogatást igénylő:
o a támogatási kérelem benyújtásakor munkaviszony keretében a szolgáltatás
nyújtásához legalább annyi névjegyzékben regisztrált, legalább főiskolai
végzettségű - kivétel erdőgazdálkodói szaktanácsadók, akik esetében a
73/2015. (X.6.) FM rendelet értelmében a szaktanácsadói engedély
erdőgazdálkodási technikus végzettség elegendő - a kérelemben megjelölt
szakterületen legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, és
rendszeresen képzett szaktanácsadót foglalkoztat, amellyel képes…
o a 3.4.4. pont szerinti jogviszony alapján rendelkezik a támogatott
szaktanácsadási
tevékenység
folytatásához
szükséges
névjegyzéki
szaktanácsadókkal folyamatosan a támogatási jogviszony időtartama alatt.

- A Támogatásban nem részesülők köre, a 4.2. pont, kiegészült az alábbi mondattal:
„A közvetett kedvezményezettnek a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés
megkötéséhez rendelkeznie kell a Támogatási törvény 28.§-a szerint ügyfélazonosítóva”

- A 4.3. pontban az első értékelési szakaszhatár napja módosult, 2017. november 30-ára.
- A 4.4.2.2. pont 2. tartalmi értékelési szempont javításra került, így az alátámasztó
dokumentum a támogatási kérelem.
A 7. értékelési szempont hivatkozása kiegészült a Fiatal mezőgazdasági termelő
vonatkozásában, az alábbiak szerint:
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet
keretében támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkező és a projektet megvalósító
gazdálkodók ajánlásai is elfogadhatók.
- A támogatások mértéke, összege (5.3. pont) részben pontosítás történt.
- Az 5.5. pont (az elszámolható költségek köre) 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. pontok
kiegészültek, módosultak.


2.3. Szaktanácsadói konzultációhoz kapcsolódó dologi jellegű ráfordítások:
2.3.1. bérleti díjak (pl. terembérlés)
2.3.2. szaktanácsadáshoz kapcsolódó egyéb költségek:
2.3.2.1. szaktanácsadói szakmai anyagok sokszorosításának költségei.



2.4. Az általános (rezsi) költségek Általános (rezsi) költségként a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 5. melléklet 3.9. pontja szerinti költségek számolhatók el. Továbbá az
általános (rezsi) költségek nem haladhatják meg az összes elszámolható költség 1%-át.



2.5. Szaktanácsadói szakmai anyagok fejlesztéséhez kapcsolódó személyi jellegű
költségek:
2.5.1. munkabér, megbízási díj,
2.5.2. foglalkoztatást terhelő adók, járulékok,
2.5.3. személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások).



2.6. Szaktanácsadói szakmai anyagok fejlesztéséhez kapcsolódó szakértői díjak,
tanácsadási költségek .
 A 2.6. pontban felsorolt költségek nem haladhatják meg az összes
elszámolható költség 5%-át.



2.7.Értékcsökkenés
Értékcsökkenés az Sztv. 52. § és 53. §-a szerinti számviteli szabályozásnak

megfelelően, a használatba vett tárgyi eszköz után elszámolható. Értékcsökkenést
kizárólag a nem – közösségi vagy hazai – támogatásból beszerzett, de a projekt
megvalósításához közvetlenül igénybe vett eszközökre lehet elszámolni.
Értékcsökkenés kizárólag az eszköznek a projekt megvalósítási időszakára eső
tényleges használatának arányában, és a projektre fordított idő arányában számolható
el. Az értékcsökkenésként elszámolható költségek együttesen nem haladhatják meg az
összes elszámolható költség 10%-át.
- Az 5.7. pontban lévő elszámolható költségek mértékét, illetve arányát tartalmazó
táblázat bővült, az alábbiak szerint.

- A 6.1. pont, a támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája
módosult, kiegészült az alábbiak szerint:
A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
1. szaktanácsadók önéletrajzai, végzettséget igazoló dokumentumai, munkaszerződései,
munkaköri leírásai, megbízási szerződései,
2. a 4.4.2 fejezet 3. pontjában (tartalmi értékelési szempontok) meghatározott dokumentumok,
3. a projekt költségkalkulációja a jelen Felhívás 12. számú melléklete szerint,
4. szaktanácsadási terv jelen Felhívás 7. számú melléklete szerint.,
5. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szaktanácsadó szervezet a szaktanácsadói állomány
rendszeres továbbképzését biztosítja,
6. termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele elszámolása esetén, amennyiben
közbeszerzéssel nem érintett, három független ajánlattevőtől származó árajánlat,

7. szolgáltatási ütemterv (10. számú melléklet szerint).
- A 6.3. a kifizetési kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája szintén
módosult, kiegészült alábbiak szerint:
Kedvezményezett köteles az első kifizetési kérelem benyújtásakor az alábbi dokumentumokat
csatolni:
1. Szaktanácsadási napló (5., 6. számú mellékletek szerint).
2. A szaktanácsadás szakmai megvalósításban és, vagy a projekt menedzsment feladatok
ellátásában résztvevő munkatársak munkaszerződései, munkaköri leírásai, bérjegyzékei,
megbízási szerződései, teljesítésigazolásai, valamint a bérek, megbízási díjak, költségtérítések
és az azokhoz kapcsolódó adók, járulékok megfizetését igazoló bizonylatok
(bankszámlakivonatok, vagy kiadási pénztárbizonylatok) másolatait.
3. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 4. mellékletében az egyes elszámolható költségekre
meghatározott, azok valódiságát igazoló és a szakmai beszámolót alátámasztó
dokumentumok. Nyilatkozat a 4.2. pontban foglalt kizáró feltételekről (11. számú melléklet).
4. A fenti dokumentumokat – a munkaszerződések és munkaköri leírások kivételével –
minden kifizetési kérelem benyújtásakor csatolni szükséges

A szakmai mellékletek számozása változott, a Szakmai tevékenységet bemutató
dokumentum törlésre került, illetve a költségkalkulációs táblázat tartalma bővült. A
további mellékletekben is történt egyéb változás, pontosítás.
A pályázati felhívás elérhetősége:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-erdgazdlkodsi-s-lelmiszerfeldolgozshoz-kapcsold-egyni-s-csoportos-szaktancsads-cm-felhvs-dokumentcija

A módosításokról készített összefoglaló 2017. 11. 08-i időállapot szerint, tájékoztató
jelleggel készült. A pályázati felhívás és annak mellékletei, a kapcsolódó közleményekkel
együtt a hivatalos www.szechenyi2020.hu pályázati portálon jelennek meg, melyeknek
nyomon követése a pályázó felelőssége.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a jelen tájékoztatás szakmai vélemény, amely kötelező
jogi erővel nem bír, arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem
lehet és a pályázati felhívás részletes tanulmányozása alól nem mentesít.

