GINOP-6.2.3-17-2017-00009

Tá moga tá si S ze rződé s
amely létrejött
egyrészről a Pénzügyminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: Támogató)
Postacím: 1539 Budapest, Pf.: 684.
Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Aláírásra jogosult képviselője: Irányító Hatóság vezetője
Azonosító szám (törzs-szán/Cégjegyzékszám): 303390
Adószám: 15303392-2-41

másrészről
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM, mint kedvezményezett és konzorciumvezető (a továbbiakban Kedvezményezett),
Postacím: 8500 Pápa, ERkel Ferenc utca 39
Székhely/Lakcím: 8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám):
Adószám/adóazonosító jel: 15832094-2-19
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
10048005-00335364-30005008
Aláírásra jogosult képviselője: Sági István Csaba
(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a
Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan
mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a
Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag
(mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.
1.

Előzmények

A Támogató a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) keretén belül „A szakképzési
intézményrendszer átfogó fejlesztése” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett GINOP-6.2.3-17-2017-00009 azonosító
számon regisztrált, 2017.10.24. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés fizikailag nem csatolt mellékletét
képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.12.20. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A
Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.
A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan
tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb
dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben
benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.
2.

Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:
2.1.
A Szerződés tárgya a(z) A szakképzési rendszer átfogó fejlesztése a Pápai Szakképzési Centrumban című és GINOP6.2.3-17-2017-00009 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt)
elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő
támogatás formájában történő finanszírozása.
2.2.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és
azt/azokat – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
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Helyszín

Irányítószám

Helység

Utca

Házszám

Helyrajzi szám

Fő megvalósítási
helyszín

8500

Pápa

Erkel Ferenc utca

39

3284/1

8500

Pápa

Veszprémi út

45

1987

8251

Zánka

8100

Várpalota

Szent István út

1

152/1

8100

Várpalota

Bartók Béla utca

4

2655

8420

Zirc

Alkotmány utca

16

1893/2

030/15

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő
alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a
Támogatót és az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert bevonja.
2.3.
A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési
előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.
2.4.
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében
támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a
www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.
3.

A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1.

A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.04.01.
3.2.

Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017.03.30.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.
3.3.

A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.07.15.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően
keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
3.3.2

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.10.13.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.
4.

A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1.

A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 546 312 523 Ft, azaz ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezer-ötszázhuszonhárom forint.
4.2.

A Projekthez elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 546 312 523 Ft, azaz ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezerötszázhuszonhárom forint.
A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
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4.3.

A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
4.4.

A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás
ötszázhuszonhárom forint.

összege

546

312

523

Ft,

azaz

ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezer-

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a
Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
4.5.

Támogatás igénylése

4.5.1

A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 546 312 523 Ft, azaz ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezerötszázhuszonhárom forint.
4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés
A Szerződés 3. számú melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó
kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben
meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és
elszámolni kívánt költségekről.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.
A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor hatályos pénzügyi
elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.
4.6.

Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a
jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 546 312 523
Ft, azaz ötszáznegyvenhatmillió-háromszáztizenkétezerötszázhuszonhárom forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.
5.

A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet az 5. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
6.

A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és 5. számú mellékletekben meghatározott indikátorok és
műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88.
§-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
7.

Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.
8.

Záró rendelkezések
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8.1.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó
jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek
ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés
és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.
8.2.
A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és
telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon
belül tájékoztatják egymást.
8.3.
A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A
Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi,
úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.
8.4.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási kérelem adatlapon feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelem adatlapon
és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a
szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes
adataiknak a Támogató és az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által történő kezeléséhez (ideértve ezen
adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak.
Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek
hozzájárulásával történik.
Az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatározott mutatók előállításához szükséges személyes
és különleges adatokkal kapcsolatosan végzendő adatgyűjtési, ill. – feldolgozási feladatokat a Kedvezményezett a Szerződés 6.
számú mellékletét képező adatfeldolgozási szerződésnek megfelelően végzi.
8.5.
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.
8.6.
A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási
címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető
részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a
Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és
harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a
Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.
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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.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai
értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem adatlap és
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.
Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben
egyezőt aláírták.

……….…………
Pénzügyminisztérium

...........................
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Kedvezményezett

P.H.
Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap … napján.

P.H.
Kelt: ..................., 201..év..............hónap ... napján

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Adatfeldolgozási Szerződés
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Konzorciumi megállapodás /amennyiben releváns/
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1. sz. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE
Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Kedvezményez
ett neve

Tevékenység

Megnevezés

Egységár (Ft)

Darabszám
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Támogatási %

A projekt
PÁPAI
menedzsmentjé Egyéb általános
SZAKKÉPZÉSI
vel kapcsolatos (rezsi) költség
CENTRUM
tevékenységek

PM egyéb általános ktg

1 224 899

1

330 722

1 555 621

100,000000

A projekt
PÁPAI
Egyéb
menedzsmentjé
SZAKKÉPZÉSI
projektmenedzs
vel kapcsolatos
CENTRUM
ment költség
tevékenységek

Projektmenedzsment
egyéb kis értékű eszköz

838 999

1

226 530

1 065 529

100,000000

A projekt
Projektmenedzs
PÁPAI
menedzsmentjé ment személyi
SZAKKÉPZÉSI
vel kapcsolatos
jellegű
CENTRUM
tevékenységek
ráfordítása

Projektmenedzsment
járulék

4 391 444

1

0

4 391 444

100,000000

A projekt
Projektmenedzs
PÁPAI
menedzsmentjé ment személyi
SZAKKÉPZÉSI
vel kapcsolatos
jellegű
CENTRUM
tevékenységek
ráfordítása

Projektmenedzsment
bruttó bér

18 687 406

1

0

18 687 406

100,000000

1 800 000

1

0

1 800 000

100,000000

A projekt
PÁPAI
menedzsmentjé
SZAKKÉPZÉSI
vel kapcsolatos
CENTRUM
tevékenységek

Költségtípus

Projektmenedzs
menthez
kapcsolódó
PM útiköltség, kiküldetés
útiköltség,
kiküldetési
költség
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Kedvezményez
ett neve

Tevékenység

Költségtípus

Megnevezés

Egységár (Ft)

Darabszám
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Támogatási %

A szakmai
megvalósítást
támogató egyéb
PÁPAI
tevékenységek,
SZAKKÉPZÉSI
melyek közül
CENTRUM
legalább két
tevékenység
kötelezően
megvalósítandó

Célcsoport
útiköltsége

Célcsoport útiköltsége

9 448 819

1

2 551 181

12 000 000

100,000000

A szakmai
megvalósítást
támogató egyéb
PÁPAI
tevékenységek,
SZAKKÉPZÉSI
melyek közül
CENTRUM
legalább két
tevékenység
kötelezően
megvalósítandó

Célcsoport
útiköltsége

Célcsoport táboroztatás
költsége

19 842 520

1

5 357 480

25 200 000

100,000000

A szakmai
megvalósítást
támogató egyéb
PÁPAI
tevékenységek, Egyéb szakértői
Igénybevett szolgáltatás
SZAKKÉPZÉSI
melyek közül
szolgáltatás
költségei
CENTRUM
legalább két
költségei
tevékenység
kötelezően
megvalósítandó

20 000 000

1

5 400 000

25 400 000

100,000000

50 000

90

13 500

5 715 000

100,000000

A szakmai
megvalósítást
támogató egyéb
PÁPAI
tevékenységek, Egyéb szakértői
SZAKKÉPZÉSI
melyek közül
szolgáltatás
CENTRUM
legalább két
költségei
tevékenység
kötelezően
megvalósítandó

Egyéb szakértői
szolgáltatás

GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményez
ett neve

Tevékenység

Költségtípus

Megnevezés

Egységár (Ft)

Darabszám
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Támogatási %

A szakmai
megvalósítást
támogató egyéb
Szakmai
PÁPAI
tevékenységek,
megvalósításho
SZAKKÉPZÉSI
melyek közül
z kapcsolódó
CENTRUM
legalább két
anyagköltség
tevékenység
kötelezően
megvalósítandó

szakmai megval
anyagktg

4 330 641

1

1 169 273

5 499 914

100,000000

A szakmai
megvalósítást
támogató egyéb
Szakmai
PÁPAI
tevékenységek, megvalósításho
SZAKKÉPZÉSI
melyek közül
z kapcsolódó
CENTRUM
legalább két
személyi jellegű
tevékenység
ráfordítás
kötelezően
megvalósítandó

Szakmai megvalósítás
bérköltség

30 609 679

1

0

30 609 679

100,000000

A szakmai
megvalósítást
támogató egyéb
Szakmai
PÁPAI
tevékenységek, megvalósításho
SZAKKÉPZÉSI
melyek közül
z kapcsolódó
CENTRUM
legalább két
személyi jellegű
tevékenység
ráfordítás
kötelezően
megvalósítandó

Szakmai megvalósítás
járulékköltség

6 066 161

1

0

6 066 161

100,000000

A szakmai
megvalósítást
támogató egyéb
Szakmai
PÁPAI
tevékenységek, megvalósításho
SZAKKÉPZÉSI
melyek közül
z kapcsolódó
CENTRUM
legalább két
személyi jellegű
tevékenység
ráfordítás
kötelezően
megvalósítandó

Szakmai megvalósítás
járulék

2 139 345

1

0

2 139 345

100,000000

GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményez
ett neve

Tevékenység

Költségtípus

Megnevezés

Egységár (Ft)

Darabszám
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Támogatási %

A szakmai
megvalósítást
támogató egyéb
Szakmai
PÁPAI
tevékenységek, megvalósításho
SZAKKÉPZÉSI
melyek közül
z kapcsolódó
CENTRUM
legalább két
személyi jellegű
tevékenység
ráfordítás
kötelezően
megvalósítandó

Szakmai megvalósítás
bérköltség

10 050 655

1

0

10 050 655

100,000000

A szakmai
megvalósítást
támogató egyéb
Szakmai
PÁPAI
tevékenységek, megvalósításho
SZAKKÉPZÉSI
melyek közül
z kapcsolódó
CENTRUM
legalább két
személyi jellegű
tevékenység
ráfordítás
kötelezően
megvalósítandó

Célcsoport táboroztatás
költsége járulékköltség

631 800

1

0

631 800

100,000000

A szakmai
megvalósítást
támogató egyéb
Szakmai
PÁPAI
tevékenységek, megvalósításho
SZAKKÉPZÉSI
melyek közül
z kapcsolódó
CENTRUM
legalább két
személyi jellegű
tevékenység
ráfordítás
kötelezően
megvalósítandó

Célcsoport táboroztatás
költsége bérköltség

2 968 200

1

0

2 968 200

100,000000

PÁPAI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM

Szakmai
megvalósításho
Cselekvési terv
Cselekvési terv készítés
z kapcsolódó
kidolgozása
járulék
személyi jellegű
ráfordítás

1 492 960

1

0

1 492 960

100,000000

PÁPAI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM

Szakmai
megvalósításho
Cselekvési terv
Cselekvési terv készítés
z kapcsolódó
kidolgozása
bruttó bér
személyi jellegű
ráfordítás

8 507 000

1

0

8 507 000

100,000000

GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményez
ett neve

Tevékenység

Egyéb, a projekt
PÁPAI
megvalósításáv
SZAKKÉPZÉSI al összefüggő
CENTRUM
általános
tevékenységek

Költségtípus

Megnevezés

Egységár (Ft)

Darabszám
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Támogatási %

Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége

KTK szerinti kötelező
nyilvánosság

2 149 211

1

580 287

2 729 498

100,000000

PÁPAI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM

Eszköz-és
infrastruktúra
fejlesztések

Építéshez
kapcsolódó
költségek

Építési tevékenységek

83 722 854

1

22 605 171

106 328 025

100,000000

PÁPAI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM

Eszköz-és
infrastruktúra
fejlesztések

Eszközbeszerzé
s költségei

Eszközbeszerzés
költsége

86 614 170

1

23 385 826

109 999 996

100,000000

PÁPAI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM

Eszköz-és
infrastruktúra
fejlesztések

Immateriális
javak
beszerzése

LEGO szoftver

493 000

1

133 110

626 110

100,000000

Szakmai
PÁPAI
megvalósításho
Helyzetértékelé
SZAKKÉPZÉSI
z kapcsolódó
si tevékenység
CENTRUM
személyi jellegű
ráfordítás

Helyzetelemzés
készítése járulék

918 205

1

0

918 205

100,000000

Szakmai
PÁPAI
megvalósításho
Helyzetértékelé
SZAKKÉPZÉSI
z kapcsolódó
si tevékenység
CENTRUM
személyi jellegű
ráfordítás

Helyzetelemzés
készítése bruttó bér

5 481 809

1

0

5 481 809

100,000000

PÁPAI
Intézményfejles Egyéb szakértői
SZAKKÉPZÉSI
ztési
szolgáltatás
CENTRUM
tevékenység
költségei

Egyéb szakértői
szolgáltatások költségei

4 214 547

1

1 137 927

5 352 474

100,000000

PÁPAI
Intézményfejles Egyéb szakértői
SZAKKÉPZÉSI
ztési
szolgáltatás
CENTRUM
tevékenység
költségei

Műszaki ellenőr

866 142

1

233 858

1 100 000

100,000000

4 800 020

1

0

4 800 020

100,000000

Szakmai
PÁPAI
Intézményfejles megvalósításho
Makerspace üzemeltetés
SZAKKÉPZÉSI
ztési
z kapcsolódó
bér
CENTRUM
tevékenység személyi jellegű
ráfordítás

GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményez
ett neve

Tevékenység

Költségtípus

Egységár (Ft)

Darabszám
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Támogatási %

Szakmai
PÁPAI
Intézményfejles megvalósításho
Makerspace üzemeltetés
SZAKKÉPZÉSI
ztési
z kapcsolódó
járulék
CENTRUM
tevékenység személyi jellegű
ráfordítás

1 127 980

1

0

1 127 980

100,000000

Szakmai
PÁPAI
Intézményfejles megvalósításho
SZAKKÉPZÉSI
ztési
z kapcsolódó
CENTRUM
tevékenység személyi jellegű
ráfordítás

Szakmai megvalósítók
járulékköltség

4 804 475

1

0

4 804 475

100,000000

Szakmai
PÁPAI
Intézményfejles megvalósításho
SZAKKÉPZÉSI
ztési
z kapcsolódó
CENTRUM
tevékenység személyi jellegű
ráfordítás

Intézményfejlesztési
tevékenységek járulék

1 864 624

1

0

1 864 624

100,000000

Szakmai
PÁPAI
Intézményfejles megvalósításho
Intézményfejlesztési
SZAKKÉPZÉSI
ztési
z kapcsolódó
tevékenységek bruttó bér
CENTRUM
tevékenység személyi jellegű
ráfordítás

10 624 482

1

0

10 624 482

100,000000

Szakmai
PÁPAI
Intézményfejles megvalósításho
SZAKKÉPZÉSI
ztési
z kapcsolódó
CENTRUM
tevékenység személyi jellegű
ráfordítás

Szakmai megvalósítók
bérköltség

20 445 025

1

0

20 445 025

100,000000

Szakmai
megvalósításho
PÁPAI
Intézményfejles
z kapcsolódó
SZAKKÉPZÉSI
ztési
útiköltség,
CENTRUM
tevékenység
kiküldetési
költség

Szakmai megvalósítók
kiküldetése

2 250 000

1

0

2 250 000

100,000000

PÁPAI
Pedagógus
SZAKKÉPZÉSI
továbbképzések
CENTRUM

Pedagógus képzések
költségei

10 795 276

1

2 914 724

13 710 000

100,000000

Célcsoport
képzési
költségei

Megnevezés

GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményez
ett neve

Tevékenység

Költségtípus

Megnevezés

Egységár (Ft)

Darabszám
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Támogatási %

Képzéshez
kapcsolódó
költségek

Helyettesítés költségei

1 700

2000

0

3 400 000

100,000000

Projekt
előkészítés

Egyéb szakértői
szolgáltatás
költségei

tervezői szolgáltatás

299 500

4

0

1 198 000

100,000000

Projekt
előkészítés

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei

Megval.tanulmány
készítése

918 480

1

0

918 480

100,000000

PÁPAI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM

Projekt
előkészítés

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumok
költségei

Megval.tanulmány
készítése

5 233 506

1

0

5 233 506

100,000000

PÁPAI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM

Projekt
előkészítés

Közbeszerzési
költségek

Közbeszerzési költségek

4 330 000

1

1 169 100

5 499 100

100,000000

Marketing,
kommunikációs
költségek

8 661 417

1

2 338 583

11 000 000

100,000000

PÁPAI
Pedagógus
SZAKKÉPZÉSI
továbbképzések
CENTRUM
PÁPAI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM
PÁPAI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM

Marketing,
PÁPAI
Szakmai
kommunikációs
SZAKKÉPZÉSI együttműködési
szolgáltatások
CENTRUM
tevékenység
költségei

GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményez
ett neve

Tevékenység

Költségtípus

Megnevezés

Egységár (Ft)

Darabszám
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Támogatási %

Tanulói
életpályaépítést szolgáló
intézkedések,
továbbá az
intézményi
PÁPAI
Egyéb szakértői
szintű
Támogató szakemberek
SZAKKÉPZÉSI
szolgáltatás
pályaorientációs
szakmai szolgáltatása
CENTRUM
költségei
tevékenység
bevezetését és
működtetését
támogató
tevékenységek
megvalósítása

6 151 000

1

0

6 151 000

100,000000

Tanulói
életpályaépítést szolgáló
intézkedések,
továbbá az
Szakmai
intézményi
PÁPAI
megvalósításho
szintű
Támogató szakemberek
SZAKKÉPZÉSI
z kapcsolódó
pályaorientációs
foglalkoztatása bér
CENTRUM
személyi jellegű
tevékenység
ráfordítás
bevezetését és
működtetését
támogató
tevékenységek
megvalósítása

36 000 151

1

0

36 000 151

100,000000

GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményez
ett neve

Egységár (Ft)

Darabszám
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Támogatási %

Tanulói
életpályaépítést szolgáló
intézkedések,
továbbá az
Szakmai
intézményi
PÁPAI
megvalósításho
szintű
Támogató szakemberek
SZAKKÉPZÉSI
z kapcsolódó
pályaorientációs
foglalkoztatása járulék
CENTRUM
személyi jellegű
tevékenység
ráfordítás
bevezetését és
működtetését
támogató
tevékenységek
megvalósítása

8 459 849

1

0

8 459 849

100,000000

Tanulói
életpályaépítést szolgáló
intézkedések,
továbbá az
Szakmai
intézményi
megvalósításho
PÁPAI
szintű
z kapcsolódó
SZAKKÉPZÉSI
pályaorientációs
útiköltség,
CENTRUM
tevékenység
kiküldetési
bevezetését és
költség
működtetését
támogató
tevékenységek
megvalósítása

Támogató szakemberek
kiküldetés

5 099 000

1

0

5 099 000

100,000000

Tanulói
készségek és
képességek
fejlesztése, a
képzés
hatékonyságát
növelő
támogatások
nyújtása

Tanulói készségek és
képességek fejlesztése
Bér

6 000 025

1

0

6 000 025

100,000000

PÁPAI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM

Tevékenység

Költségtípus

Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
személyi jellegű
ráfordítás

Megnevezés

GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményez
ett neve

PÁPAI
SZAKKÉPZÉSI
CENTRUM

Tevékenység

Költségtípus

Megnevezés

Egységár (Ft)

Darabszám
(Db)

Le nem vonható
ÁFA (Ft)

Összesen (Ft)

Támogatási %

Tanulói
készségek és
képességek
fejlesztése, a
képzés
hatékonyságát
növelő
támogatások
nyújtása

Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
személyi jellegű
ráfordítás

Tanulói készségek és
képességek fejlesztése
járulé

1 409 975

1

0

1 409 975

100,000000

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

546 312 523

...........................
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Kedvezményezett

P.H.
Kelt: ..................., 201..év..............hónap ... napján

……….…………
Pénzügyminisztérium
P.H.
Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap … napján.

GINOP-6.2.3-17-2017-00009
2. sz. melléklet
A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Források

(Ft)

I. önerő

0

I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása

0

I/2. partnerek hozzájárulása

0

I/3. bankhitel

0

I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás

0

III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás

546 312 523

Projekt elszámolható költsége

546 312 523

Projekt teljes költsége

546 312 523

...........................
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Kedvezményezett

……….…………
Pénzügyminisztérium
P.H.
Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap … napján.

P.H.
Kelt: ..................., 201..év..............hónap ... napján

GINOP-6.2.3-17-2017-00009
3. sz. melléklet
Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI
Mérföldkő megnevezése

Mérföldkő
sorszáma

Mérföldkő
elérésének
tervezett dátuma

Helyzetértékelési dokumentum,
Cselekvési terv

1

2018.05.31.

A támogatási szerződéskötést követő 120. naptári napig
elkészülő dokumentáció. A mérföldkő eléréséig

29 249 100

Tanulócsoportok létrehozása,
tevékenységük elindítása

2

2018.10.31.

A
tanulócsoportok
létrehozását,
létszámát
és
tevékenységüket legkésőbb a 2018/2019 tanév kezdetéig
meg kell indítani.

48 726 900

2020.07.15.

Az igazoltan teljesített továbbképzések centrumszintű
megvalósítása. A teljesítés határideje a projekt fizikai
befejezése, azaz a Támogatási Szerződés aláírását
követő 30. hónap utolsó napja.

236 012 000

2020.07.15.

A felülvizsgált cselekvési terv a megvalósítás szöveges
értékelésével. A teljesítés határideje a projekt fizikai
befejezése, azaz a Támogatási Szerződés aláírását
követő 30. hónap utolsó napja.

232 324 523

Pedagógus továbbképzés

Cselekvési terv értékelése és
felülvizsgálata

3

4

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

...........................
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Kedvezményezett

P.H.
Kelt: ..................., 201..év..............hónap ... napján

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni tervezett
támogatás összege

……….…………
Pénzügyminisztérium
P.H.
Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap … napján.

GINOP-6.2.3-17-2017-00009
4. sz. melléklet
KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK ÉS A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
A) Kötelező vállalások
-

Alapkészség fejlesztése céljából kialakított és működtetett tanulócsoportokban résztvevő tanulók száma (fő)

-

A tanulmányi eredmények javulása a tanulócsoportok esetében

-

A középfokú végzettség nélküli tanulói jogviszony megszűnési számának csökkenése az adott évfolyamon belépők számához viszonyítva
A vállalás egyben a műszaki-szakmai tartalom részét képezi, nem teljesülése esetén a műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozás kerül alkalmazásra.
B) Indikátorok

A Projektre vonatkozó eredmény-mutatók és elvárt célértékei:

GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Monitoring mutató Bázisérték dátuma
megnevezése

Bázisérték

Cél dátuma

Cél változás

Cél összváltozás

Cél kumulált

A kompetenciaalapú képzésekben
bevezetett új
tananyagok,
módszertanok
száma

2020.07.15.

10

10

10

A kompetenciaalapú képzésekhez
kidolgozott új
tananyagok,
módszertanok
száma

2020.07.15.

10

10

10

Tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken
képesítést,
tanúsítványt szerző
szakemberek
száma - férfi

2020.07.15.

9

9

9

Tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken
képesítést,
tanúsítványt szerző
szakemberek
száma - nő

2020.07.15.

30

30

30

Tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken
képesítést,
tanúsítványt szerző
szakemberek
száma
(Tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken
képesítést,

2020.07.15.

39

39

39
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tanúsítványt szerző
szakemberek
száma - nő +
Tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken
képesítést,
tanúsítványt szerző
szakemberek
száma - férfi)
Tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken részt
vevő szakemberek
száma - férfi

2020.07.15.

9

9

9

Tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken részt
vevő szakemberek
száma - nő

2020.07.15.

30

30

30

Tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken részt
vevő szakemberek
száma
(Tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken részt
vevő szakemberek
száma - nő +
Tananyagok
alkalmazását célzó
képzéseken részt
vevő szakemberek
száma - férfi)

2020.07.15.

39

39

39

A 2014-2020 programozási időszakban 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.
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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.

...........................
PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Kedvezményezett

P.H.
Kelt: ..................., 201..év..............hónap ... napján

……….…………
Pénzügyminisztérium
P.H.
Kelt: Budapest, 201… év ………… hónap … napján.
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5. sz. melléklet
A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma:GINOP-6.2.3-17-2017-00009
Kedvezményezett: PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Mérföldkő sorszáma

2

4

4

Eredmény megnevezése

Eredmény leírása

Az eredmény nem számszerűsíthető,
egyéb tulajdonsága.

Alapkészség fejlesztése
céljából kialakított és
működtetett
tanulócsoportokban
résztvevő tanulók száma
(fő)

A tanulócsoportok
létrehozását, tevékenységük
elindítását a 2018/2019 tanév
kezdetéig meg kell valósítani.
A 2016/17 évi a nemzeti
köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról szóló
229/2012. (VIII.28.) Korm
rendelet alapján az iskolai
lemorzsolódásban
veszélyeztetett tanulók száma
a Pápai Szakképzési Centrum
intézményeiben összesen:
326 fő. Az össz tanulói
létszám 1577 fő. A projekt a
tanulók minimum 5%-ának
bevonását teszi szükségessé,
mely 79 fő.

Tanulócsoportok tevékenységei a
projekt szakmai programja alapján.

A középfokú végzettség
nélküli tanulói jogviszony
megszűnési számának
csökkenése az adott
évfolyamon belépők
számához viszonyítva

A helyzetelemzésre épülő
cselekvési terv értékelése és
felülvizsgálata a projekt fizikai
befejezéséig, azaz
Támogatási Szerződés
aláírását követő 30. hónap
utolsó napjáig megtörténik. A
projekt megvalósítása során a
lemorzsolódott tanulói
létszám csökkenésének
minimum 1%-os javulása.

Tanulócsoportok tevékenységei a
projekt szakmai programja alapján.

A helyzetelemzésre épülő
cselekvési terv értékelése és
felülvizsgálata a projekt fizikai
befejezéséig, azaz
A tanulmányi eredmények
Támogatási Szerződés
javulása a tanulócsoportok
aláírását követő 30. hónap
esetében
utolsó napjáig megtörténik. A
projekt megvalósítása során a
tanulmányi eredmények
javulnak minimum 1%-kal.

Tanulócsoportok tevékenységei a
projekt szakmai programja alapján.
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