
A Belső Biztonsági Alap Nemzeti Programja keretében 2020. február 21-én közzétett 

BBA-2.6.3/14 pályázati kiírás módosításának összefoglalása 

 

A BBA-2.6.3/14 – Az EES bevezetéséhez szükséges informatikai jellegű fejlesztések II. 

című pályázati kiírás esetén módosításra került: 

1. A kiírás I.1.1. pontjában módosult a pályázatok beadásának véghatárideje az alábbiak 

szerint: 

„Tekintettel arra, hogy külön-külön projektjavaslat kidolgozása szükséges az európai uniós 

hozzájárulás mértékétől függően (100% és 75%) a támogatási kérelmek benyújtási 

határidejeként a Felelős Hatóság két véghatáridőt határoz meg: 

- azok a projektjavaslatok, amelyek a 100%-os uniós hozzájárulás keretéből 

finanszírozható tevékenységek megvalósítását célozzák (lsd. VIII.5.C melléklet) 

2020. április 1-én 12.00 óráig nyújthatóak be; 

azok a projektjavaslatok, amelyek a 75%-os uniós hozzájárulás keretéből finan-

szírozható tevékenységek megvalósítását célozzák (lsd. VIII.5.C melléklet) 2020. 

május 5-én 12.00 óráig nyújthatók be.” 

 

2. A kiírás I.1.2. A támogatást igénylők tájékoztatása, értesítése pontjának 4. bekez-

dése az alábbiakra módosul: 

„A támogatást igénylő a pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos szakmai 

jellegű tisztázó kérdéseit a 100%-os uniós hozzájárulás keretéből finanszírozható 

tevékenységekre vonatkozóan legkésőbb 2020. március 25-ig küldheti meg, míg a 

75%-os uniós hozzájárulás keretéből finanszírozható tevékenységekre vonatkozóan 

legkésőbb 2020. április 20-ig küldheti meg az bba@bm.gov.hu címre. A Felelős 

Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 

2020. március 26-ig, illetve 2020. április 23-ig közzéteszi a Felelős Hatóság 

honlapján (www.belugyialapok.hu). A támogatást igénylő részére az általa feltett 

kérdésre a választ a Felelős Hatóság elektronikusan is megküldi, a kérdés beérkezését 

követően mihamarabb. Telefonon tájékoztatás nem nyújtható.” 

 

3. A fentieknek megfelelően a pályázati kiírás az I.2.1. Általános információk, a finan-

szírozás módja az alábbiak szerint módosul: 

„ A BBA Nemzeti Programján alapuló jelen pályázati kiírás keretében igényelhető tá-

mogatás keretösszege a hazai költségvetési társfinanszírozással együtt 5 600 000 000 

HUF, amelyből: 

- 500 000 000 HUF keretösszeg erejéig az európai uniós hozzájárulás mértéke legfel-

jebb 100%, 

- 5 100 000 000 HUF keretösszeg erejéig az európai uniós hozzájárulás mértéke leg-

feljebb 75%, a Belügyminisztérium által biztosított támogatás mértéke 25%.” 

 

4. A pályázati kiírás V. A támogatási kérelmek elbírálásának folyamata az alábbiak 

szerint kiegészítésre kerül: 

mailto:bba@bm.gov.hu
http://www.belugyialapok.hu/


„A 100%-os, illetve a 75%-os európai uniós finanszírozási keretből megpályázott pro-

jektjavaslatok értékelése külön ÉB keretében is megvitatható tekintettel arra, hogy 

ezen támogatási kérelmek finanszírozása külön-külön forráskeretből valósul meg.” 

 

A módosított pályázati kiírás elérhető az alábbi weboldalon. 

Külső Határok és Vízumügy:  

http://belugyialapok.hu/alapok/belso-biztonsagi-alap/bba-26314-az-ees-bevezetesehez-

szukseges-informatikai-jellegu-fejlesztesek-i-0 
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