Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Változás-bejelentés és kezelésének eljárásrendi
szabályai LEADER HACS-ok részére

Jogi háttér

➢ A 272/2014. (XI.5.) Korm. Rendelet 57/C § (4); 86-89. § és 1.számú melléklet
64.1 – 74.3 fejezetei az irányadóak
➢ A változás-bejelentések kezelése a HACS feladata és ehhez kapcsolódóan amennyiben szükséges - a módosított támogatói okiratok elkészítése.

Mikor szükséges változás bejelentés?
➢ ügyfél adataiban változás következik be,
➢ a projekt műszaki - szakmai tartalma változik,
o negatív irányú;
o egyenértékű vagy jobb
➢ Határidők módosítása
o mérföldkő ütemezés
o mérföldkő ütemezés és tartalom változása
➢ költségvetést érintő módosulás,
➢ vagy a támogatás egyéb feltételei változnak.
A kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles
azt bejelenteni!

VB elbírálásának főbb szempontjai
➢ 272/2014. Korm. rendelet 87. §-ában meghatározott alapelvek figyelembevételével kell
végezni
➢ Projekt alapvető céljának megtartása (szálláshely felújítás
szálláshely felújítás)
➢ Módosítással a támogatott tevékenység eredetileg is támogatható lett volna
➢ Nem irányulhat a TO-ban meghatározott támogatási összeg növelésére
➢ Módosítást követően is teljesülnie kell a jogosultsági feltételeknek
➢ Módosítást követően is el kell érnie a támogatásban részesülést jelentő legalacsonyabb
pontszámot
➢ Csak megtakarítással lehetséges költségátcsoportosítás (csak a támogatói okiratban
eredetileg is szereplő kiadási tételek között értelmezhető a költségátcsoportosítás)
➢ Minden módosítást alá kell támasztani (3 új árajánlat; megbízási szerződés; műszaki
ellenőr nyilatkozat; stb.)
➢ A támogatói okiratban nem szereplő új kiadási tétel támogatása, vagy egy meglévő
kiadási tételnek az eredetileg tervezettől eltérő funkciójú tételre való módosítása nem
lehetséges.
➢ Amennyiben a műszaki, szakmai tartalom csökkenése nem jár együtt technológia
módosítással, vagy nincs egyéb szakmai indoka, úgy az elszámolható összköltséget és
az igénybe vehető támogatás összegét is arányosan csökkenteni kell az érintett
tulajdonságtól, mennyiségtől való elmaradás arányában.

Típusai és benyújtása
Változás bejelentés:

Ügyfél
bejelentés
alapján, Önálló
VB

KK keretében
benyújtott;
SHK

o önálló változás bejelentés az erre szolgáló elektronikus felületen,
o meghatározott esetekben (a műszaki, szakmai tartalom változatlansága
esetén a módosított ÉNGY/árajánlatos tétel, szállító, kivitelező változása):
kifizetési igénylés keretében

Kifizetési igénylés keretében jelezhető változások
Amennyiben a módosított tétel szakmai, műszaki szempontból azonos az eredetileg
jóváhagyottal, vagy annál kedvezőbb, akkor hivatalból indított VB-re nem kerül sor, ezt a
KH az érintett KK keretében kezeli
➢ módosított ÉNGY-s tételek
➢ módosított, árajánlatokkal alátámasztott építési árajánlatos tételek,
➢ módosított árajánlatos tétel, amennyiben az új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja,
mint az eredetileg jóváhagyott, és műszakilag is ugyanolyan vagy jobb (árajánlatokkal
alátámasztva)
➢ az eredetileg jóváhagyott szállító, kivitelező változása
További részletes tájékoztatás a Kincstár honlapján (Hírek menüpontban) , valamint a
Széchenyi2020 honlapon a Vidékfejlesztési Programhoz (VP) kapcsolódó közlemények
között)

Önálló VB-t igénylő változások
➢ Jogutódlás, kötelezettség átadása
➢ A projekt szinten meghatározott indikátorok tervezett értékének változása
➢ Életvitelszerű tartózkodási hely, illetve székhely címének változása
➢ Megvalósítási hely változása

➢ A projekt műszaki, szakmai tartalmának módosítása a kifizetési igénylésben bejelenthető
esetek kivételével
➢ fizikai befejezési határidő hosszabbításra irányuló kérelmet
➢ A rendezvények, képzések időpontjának és helyszínének változása
➢ Mérföldkövek ütemezésének módosítása

➢ Költség átcsoportosítás bejelentése

Eljárásrendi határidők
➢ TO kézhezvétele után 12 hónapon belül a megítélt támogatási összeg 10%-val
el kell számolni
➢ Előleg KK kifizetésétől számított 12 hónapon belül KK benyújtása
o kincstári fizetési számlával rendelkezőknek a megítélt támogatás 10%-át
meghaladó időközi kifizetési igénylés benyújtása szükséges
o kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezetteknek a
támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylés
benyújtása kötelező
➢ Záró KK benyújtás határideje (TO tartalmazza)
➢ Projekt végső megvalósítás határideje (Nem módosítható!).
A projekt befejezésére és az utolsó KK benyújtására a TO kézhezvételétől
számított végső határidő, mely LEADER felhívásonként más-más 12-18-24
hónap.

A Változás bejelentés kezelésekor a HACS-nak a fenti határidőket
vizsgálnia szükséges!!!

Mérföldkő ütemezésre vonatkozó szabályok
Mérföldkő elérésre
Utolsó Mérföldkő elérése után

Időközi KK benyújtása
Záró KK benyújtása

Amennyiben a soron következő mérföldkő határidejét, vagy tartalmát nem tudja
teljesíteni, a kedvezményezett számára addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a
mérföldkő tartalma nem teljesül, vagy ameddig nem módosítja a projekt
ütemezését.
Mérföldkő módosítás esetek:
➢ Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra áttérés
➢ Többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra áttérés
➢Tervezett mérföldkövek darabszámának növelése vagy csökkentése (2 db helyett
3 mérföldkő)

Mérföldkövek ütemezésének, tartalmának
módosítására vonatkozó szabályok

➢ Mérföldkő ütemezés módosításának két esete (Új TO kiadása nem
történik!):
1. ütemezés módosítása nem, vagy 3 hónapot meg nem haladóan érinti a
projekt fizikai befejezésére vállalt határidőt

2. 3 hónapot meghaladóan érinti a projekt fizikai befejezésére vállalt határidőt
❑ IH jóváhagyásával, egyedi elbírálású döntés

Kimentés
➢ A beruházás megkezdettségének alátámasztására a támogatói okirat hatályba
lépésétől számított 12 hónapon belül a kedvezményezettnek kezdeményeznie
kell a támogatás igénybevételét, a megítélt támogatás legalább 10%-ának
felhasználását igazoló kifizetési kérelem benyújtásával. A késedelem
kizárólag alapos, a kedvezményezettnek nem felróható indokkal, írásban
menthető ki.
➢ Technikailag a késedelem okának elismerése iránti kérelem (kimentés) kezelése
is a változás bejelentésre szolgáló felületen történik.
➢ Az IH egyedileg hoz döntést

➢ Egyszeri elszámolókra nem vonatkozik!

VB keretében jelzett módosítás új TO kiadását igényli
➢ Negatív irányú műszaki szakmai tartalom módosítása
Pl. – 140 nm-es fóliaház helyett csak 100 nm-es valósul meg
– 8 kW-os teljesítményű napelem helyett egy 6 kW-osat szerez be
– 500 db kiadvány helyett 300 db-ot készít el

ARÁNYOSÍTÁS SZÜKSÉGES a releváns paramétereknek megfelelően!!!
➢ Elszámolható vagy nem elszámolhatónak jelölt jóváhagyott kiadási tételeket
hagy el
Pl. – a felhívás rendezvények megvalósítására vonatkozott, de a VB-ben a
rendezvényszervezés kiadási tételt kívánja elhagyni, nem megfelelő!
Vizsgálni szükséges, hogy a megmaradó projektrész az elhagyott tételek nélkül
is működtethető és megfelel a felhívásban foglalt feltételeknek!

Költségvetésben bekövetkező változás –
költségátcsoportosítás
➢ A költségvetés változása projekttartalom változásának minősül, ezért bejelentés
köteles
➢ Olyan változás, amely projekten belüli költségátcsoportosítást, azaz kiadási
tételekre jóváhagyott elszámolható költségek és támogatási összeg változását
eredményezi, önálló VB-t igényel

➢ Kiadási tételen belüli költség változás nem minősül átcsoportosításnak, ezért a
kedvezményezettnek elegendő KK igénylés során bejelenteni
Pl. - kőzetgyapot helyett üveggyapotot használ szigetelésként
➢ Egy kiadási tételre jóváhagyott elszámolható kiadás összegéből elért megtakarítást
lehet csak átcsoportosítani másik kiadási tételre (változatlan műszaki tartalom
megtartásával!!!)
➢ Tétel elhagyásból vagy műszaki tartalom csökkenésből keletkezett forrás nem
tekinthető megtakarításnak, nem lehet átcsoportosítani!!!

Költségátcsoportosítás jóváhagyásának alapelvei
➢ A VB-ben be kell mutatnia, hogyan járul hozzá a projekt alapvető céljaihoz
➢ A projektben eredetileg is vállalt tevékenységek továbbra is megvalósulnak
➢ Mindent alá kell támasztania pl. árajánlattal, szerződéssel, számlával, műszaki
ellenőr nyilatkozatával stb.
➢ A támogatási összeg nem növekedhet, a maximális egységárakat, a
felhívásban szereplő belső korlátokat sem lehet túllépni
➢ Az eredetileg TK-ban elfogadott műszaki szakmai tartalom nem csökkenhet
➢ Új költségtípus vagy kiadási tétel felvételére nincs lehetőség

➢ konzorciumi tagok között is lehet átcsoportosítani
➢ Új TO kiadása

Kérdések
1. „Szeretnék konkrét példákat kapni arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű

lehet a költség átcsoportosítás Tevékenység azonosítókon belül, és a
Tevékenység azonosítók között is?”

Válasz:

Csak egy kiadási tételre jóváhagyott elszámolható kiadás összegéből elért
megtakarítást lehet átcsoportosítani, amennyiben a műszaki tartalma változatlan
marad. A mértékre nincs korlátozás, de mindent meg kell indokolni és
alátámasztó dokumentumokkal igazolni!

Kérdések
2. „ Árajánlatos tételek esetében milyen esetekben kell új árajánlatokat bekérni
a kifizetési kérelemhez? (vagy mely esetekben nem)”
Válasz:

Amennyiben változás áll be a projektben, a piaci ár vizsgálat miatt mindent
szükséges igazoló dokumentumokkal alátámasztani.
Amennyiben ugyanazt az eszközt szerzi be más árajánlatadótól, akkor elegendő
1 árajánlatot benyújtania (nyertes ajánlatadóét).
Amennyiben más eszközt szerez be ugyanattól az ajánlatadótól vagy más
ajánlatadótól, de ugyanolyan vagy jobb műszaki tartalommal, akkor 3 új
árajánlat benyújtása szükséges.

Kérdések
3. „Ha két mérföldkő helyett egyben megvalósítja a projektjét, akkor az is
változás-bejelentés?”
Válasz:

Önálló VB-t igényel.
Egyszeri elszámolásra való áttérésre legkésőbb a TO kézhezvételét követő 12
hónapon belül van lehetőség, amennyiben nem volt kifizetése és előleg
igénylése.
Az eljárásrendi határidők betartására ügyelni kell!!!

Kérdések
4. „Ha előbb befejeződik a projekt, akkor az is változás-bejelentés, vagy csak
simán beadhatja a kifizt?”
Válasz:

Jelentsen be önálló VB-t!
Mérföldkő elérését követő 15 napon belül kell az időközi kifizetési igénylést
benyújtania, ha ezt elmulasztotta, akkor fel kell hívni a kedvezményezett
figyelmét a határidőre.
Az eljárásrendi határidők betartására ügyelni kell!!!

Kérdések
5. „Egy egyesület hangszereket, hangosítási eszközöket tervezett a
pályázatban. Az eszközök árai a pályázat beadása óta változtak. Olyat lehet-e
változás-bejelentésben, hogy pl. a pályázatban 5 db mikrofon volt
betervezve, a jelenlegi árakon viszont 10 db mikrofont is meg tudnának
vásárolni azon az áron, amit a pályázatban terveztek. A mikrofon márkája
ugyan eltér, de minőségben ugyanazt tudja, mint az a márka, amit a
pályázatban beírtak.”
Válasz:

Jelentsen be önálló VB-t!
Mivel a kiadási tételek db számát növeli megtakarítással, a műszaki tartalom
megtartásával, új TO kiadása szükséges.
A piaci árak vizsgálata miatt 3 új árajánlat benyújtására van szükség.
Továbbá indokolja miért van szüksége 5 helyett 10 mikrofonra.

Kérdések
6. „A kifizetési kérelmet nem hagyják jóvá a változás-bejelentés engedélyezése
nélkül, tehát célszerű a mérföldkő elérése előtt változás-bejelentést tenni, így
a mérföldkő automatikusan csúszik. Tehát, ha 1 nappal a mérföldkő elérése
előtt benyújtom a változás-bejelentést pl. műszaki tartalomra, be kell-e
nyújtani a kifizetési kérelmet vagy a változás-bejelentéssel egyidejűleg kérem
a mérföldkő csúszását is, mert értelmetlen addig beadni a kifizetési kérelmet,
amíg nincs döntés.”
Válasz:

Jelentsen be önálló VB-t, és ne hagyják az utolsó pillanatra! Az eljárásrendi
határidők betartására ügyelni kell.

A KK felfüggesztésre kerül, amíg a VB le nem zárul és a benyújtott VB az
aktuális KK-t érinti.
Ha KK-ban fedezi fel a KH a változásokat, és önálló VB-t igényelt volna, akkor
hivatalból kell rögzíteni a VB-t és a HACS-nak ezután ügyintéznie az IIER-ben.

Kérdések
6. „Egy pályázatban 3 kiadási tételéből 2 került jóváhagyásra, 1 elutasításra
került. A TO-ban az elutasított tétel nem szerepel az elszámolható költségek
között, azonban a mérföldköveknél benne van a tervezett eredményeknél.
Hogyan tegye meg a VB-t? Hogyan fog elszámolni?”
Válasz:

Jelentsen be önálló VB-t.
A pályázatban szereplő és TO-ban szerepelő összes elszámolható és nem
elszámolható tételt meg kell valósítani, így az elutasított tételeket is, mert a
projekt része!
Amennyiben el kívánja hagyni az elutasított tételt, újra kell nyitni a TK-t és új TO
kiadására is szükség van. A VB ügyintézésekor vizsgálni kell a kapcsolódó
LEADER felhívásban foglalt céloknak megfelel-e, és a projekt célját nem
módosítja és üzemeltethető, működtethető az elhagyott tétellel is.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési
(központi) ügyfélszolgálat:
1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
Telefon: (1) 374-3603, (1) 374-3604
E-mail cím:
mv.ugyfelszolgalat@allamkincstar.gov.hu
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