
1. számú módosítás

Iktatószám: IKT-2021-902-I1-00000002/0000026
Kedvezményezett neve: Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.
Projekt címe: Tudásmegosztás a bölcsődei nevelés kapacitásfejlesztésében
Projekt azonosító száma: RRF-1.0.0-2021-00001

TÁMOGATÓI OKIRAT 

A Helyreállítási  és Ellenállóképességi Eszköz keretén belül  a Miniszterelnökség, mint  Támogató által
2021.08.05-én  Projektindító  támogatás  az  A  Demográfia  és  köznevelés  komponenshez azonosító
számon meghirdetett felhívás alapján a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., mint kedvezményezett 

Székhely: 1111  Budapest, Budafoki út  59. 
Cégjegyzékszám/törzs-szám: 01-09-996479 
Adószám: 24225221-2-43 
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-00332921-00000079 

2021.08.05.-én támogatási kérelmet nyújtott be. 

Értesítem,  hogy  a  Támogató a  „Tudásmegosztás a  bölcsődei  nevelés  kapacitásfejlesztésében”  című
RRF-1.0.0-2021-00001 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és 

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratba (a
továbbiakban: Okirat) foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:

A támogatás tárgya a Tudásmegosztás a bölcsődei nevelés kapacitásfejlesztésében című, a támogatási
kérelemben  és  annak  mellékleteiben  rögzített  Projekt  (a  továbbiakban:  Projekt)  elszámolható
költségeinek  a  Helyreállítási  és  Ellenállóképességi  Eszközből  és  hazai  központi  költségvetési
előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. 

A Kedvezményezett    519 100 000  Ft, azaz  ötszáztizenkilencmillió-százezer  Ft összegű, vissza nem
térítendő támogatásra jogosult. 

Az Okirat elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban: ÁSZF), és
a Pénzügyi Elszámolhatósági Útmutató a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében támogatott
projektek  pénzügyi  lebonyolításához  (a  továbbiakban:  Elszámolhatósági  útmutató),  amelyek  a
www.palyazat.gov.hu     honlapon elérhetők. 

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (Konzorcium), a Kedvezményezettek 
egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat az Okirat 
elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2021.08.01. 

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2020.02.01. 
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A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.02.28. 

 

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el.
Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022.05.01. 

A  Projekt  pénzügyi  befejezésére,  megvalósítására  és  lezárására  vonatkozó  rendelkezéseket  az
Elszámolhatósági útmutató tartalmazza.
Projekt támogatási összege: 519 100 000  Ft, azaz ötszáztizenkilencmillió-százezer  forint. 

A Projekt költségvetése

A Projekt teljes költsége

A Projekt  Támogató  felé  elszámolható  összköltsége  519  100  000  Ft,  azaz  ötszáztizenkilencmillió-
százezer  forint.

A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását az Okirat 2. melléklete tartalmazza.

A Projekt Európai Unióval el nem számolható költségei

A Projekt Európai Bizottság felé nem elszámolható, le nem vonható ÁFA tartalma 0  Ft, azaz nulla forint. 

A  Projekt  Európai  Bizottság  felé  nem  elszámolható,  a  le  nem  vonható  ÁFA  tartalmán  felüli
támogatástartalma bruttó 0  Ft, azaz bruttó nulla  forint. 

A Támogatás intenzitása

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási  intenzitás eltér,  költségelemenként az eltérő
intenzitást az Okirat 1. melléklete tartalmazza.

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg
legfeljebb 100,00 %-a.

Az  igényelhető  támogatási  előleg  legmagasabb  összege  67  483  000 Ft,  azaz  hatvanhétmillió-
négyszáznyolcvanháromezer forint.

A projekt mérföldkövek, uniós közös mutatók és műszaki-szakmai eredmények

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott uniós
közös mutatók és a 4.  mellékletben meghatározott  műszaki-szakmai tartalom és eredmények elérése
érdekében  jogosult  és  köteles  felhasználni.  A  műszaki-szakmai  tartalom  nem  teljesítése  esetén  a
Rendelet 48. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott projekt mérföldkövek szerint valósítja
meg.

Biztosítékadási kötelezettség

A  Kedvezményezett  az  Általános  Útmutató  a  Helyreállítási  és  Ellenállóképességi  Terv  keretében
meghirdetett felhívásokhoz (ÁÚF) 6. fejezete alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Záró rendelkezések
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A benyújtott  támogatási  kérelem értelmében  a  Kedvezményezett  a  vissza  nem térítendő  támogatást
köteles a támogatási kérelemben meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.
A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  és  a  Rendelet,  továbbá  az  ÁSZF  rendelkezéseinek
megtartására.  A Kedvezményezett  tudomásul  veszi,  hogy  az  Okirat,  valamint  az  ÁSZF  a  vonatkozó
jogszabályok  módosításával,  illetve  új,  az  Okirat  és  az  ÁSZF  szempontjából  releváns  jogszabályok
hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A  Kedvezményezett  kijelenti,  hogy  –  az  (EU)  2016/679  rendelet  (általános  adatvédelmi  rendelet)
előírásainak megfelelően – az Okiratban, valamint a Projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon
és  mindezek  mellékleteiben  feltüntetett  érintettek  (a  Kedvezményezett  és  esetleges,  szállítóinak,
tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint releváns esetben a Projekt végső
kedvezményezettjei)  személyes  adatainak  a  Kedvezményezett  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  Rendelet  szerint  a  Kedvezményezettnél  a  Támogató  helyszíni  ellenőrzést  folytat  le,  a  fentiek
dokumentáltsága  megvizsgálásra  kerül.  Ha  az  adatkezelés  jogszerűségével  kapcsolatban  a  projekt
megvalósítása során kétség merül  fel,  úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell
nyújtani.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti  kapcsolattartás az Elszámolhatósági útmutató Elektronikus
kapcsolattartás  című  fejezete  alapján  történik.  A  Kedvezményezett  a  Projekt  megvalósításának
időtartamára  kapcsolattartót  jelöl  ki.  Változás  esetén,  a  változást  követően  8  napon  belül  a
Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót.

Az Okirathoz csatolt 9 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy
az  ÁSZF-ben  hivatkozott  mellékletek,  továbbá  a  támogatási  kérelem  és  annak  mellékletét  képező
valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.
A mindenkor hatályos ÁSZF a www.palyazat.gov.hu oldalon található meg.

A Rendelet 66. § (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezése alapján jelen döntés ellen, annak közlésétől
számított  10  napon  belül,  a  támogatási  kérelmet  benyújtó  egy  alkalommal  kifogást  nyújthat  be,  a
megsértett  jogszabályi  rendelkezés,  valamint  a  kifogás  alapjául  szolgáló  indokok  és  a  kifogást
alátámasztó bizonyítékok megjelölésével.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
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Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel
olyan  cselekményekre,  amely  a  közélet  tisztaságára  vonatkozó,  valamint  a  korrupció-ellenes
jogszabályok megsértését eredményezi.  A Kedvezményezett nem fogadhat el,  nem ajánlhat fel és
nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Jelen Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban készült.

Kelt: 2022. január 10.

 

A Kedvezményezett az Okirat minden rendelkezését magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - Projekt mérföldkövek
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – Konzorciumi megállapodás 
6. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - Projekt megvalósítás helyszínei

Támogató
Leveleki Zsolt

helyettes államtitkár
Miniszterelnökség
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