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A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2014-2016. évi 

munkaprogramja keretében 2016. december 21-én közzétett, MMIA-4.1. 

számú pályázati kiírás az alábbiak szerint módosul 

 

1. A pályázati kiírás I.3.1.  1.a) pontja (A program, az intézkedések vagy a projektek 

előkészítéséhez, kiválasztásához, irányításához és monitoringjához kapcsolódó kiadások) az 

alábbiak szerint kerül pontosításra. 

 „- szakértői díjak, megbízási díjak, célfeladatokhoz kapcsolódó juttatások;” 

2. A pályázati kiírás I.3.1.  1.e) pontja az alábbiak szerint kerül pontosításra. 

„ az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a specifikus rendeletek irányítását, 

monitoringját és értékelését szolgáló számítógépes rendszerek és eszközök beszerzésével, 

fejlesztésével, telepítésével és karbantartásával kapcsolatos kiadások,” 

3. A pályázati kiírás I.4. (Az MMIA-ra vonatkozó főbb jogszabályok) pontja az alábbiak 

szerint kerül pontosításra. 

„ A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 7/2018. (III. 14.) BM 

rendelet” 

4. A pályázati kiírás IV.1. (Előlegre vonatkozó szabályok) pontja az alábbiak szerint kerül 

pontosításra. 

„A megítélt támogatás maximum 90%-ának megfelelő mértékű előleg vehető igénybe.” 

5. A pályázati kiírás IV.3.1. (Projekt előkészítés költségei) a) pontja az alábbiak szerint kerül 

pontosításra. 

„Közbeszerzési költségek (hirdetményfeladás díja, közzétételi díj, ideértve a közbeszerzési 

szakértő díját is).” 

6. A pályázati kiírás IV.3.3. (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei) 

h) pontja az alábbiak szerint kerül pontosításra. 

„Számítógépes rendszerek és eszközök telepítéséhez, fenntartásához, karbantartásához 

kapcsolódó költségek” 

„Egyéb szolgáltatások költségei” 
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7. A pályázati kiírás IV.3.4. (Szakmai megvalósításban közreműködők költségei) 1) pontja az 

alábbiak szerint kerül pontosításra. 

„A Felelős Hatóság esetében: Ha a projekt végrehajtásához szükséges, többletfeladatok 

elrendelése, célfeladatok kiírása, többletfeladatot elrendelő megállapodás vagy megbízási 

szerződés keretében elszámolható.” 

8. IV.3.4. 2) ponthoz (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség) 

kapcsolódó utazási költség az alábbiak szerint kerül pontosításra. 

Törlésre kerültek az utazási költséghez kapcsolódó, lábjegyzetben megjelenő jogszabályi 

hivatkozások. 

9. IV.3.4. 2) (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség) c) pontja 

az alábbiak szerint kerül pontosításra. 

c ) Napidíj 

„A szakmai közreműködök külföldi napidíjköltsége keretében 40 euró/fő/nap adóval növelten 

számolható el.” 

„Belföldi kiküldetéshez kapcsolódóan napidíj tervezhető.” 

10. IV.5. (Nem elszámolható költségek) pontja az alábbiak szerint kerül pontosításra. 

„a Felelős Hatóság személyi jellegű ráfordításai” pont törlésre került. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


