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1.

A pályázati felhívás 3A pontjában a támogatás igénybevételére jogosultak 

körénél a felsorolás végén található „egyéb jogi személyek” kategória 

értelmezhető-e a központi költségvetési szervekre, így tehát pl. az egyetem 

jogosult-e a támogatás igénybevételére, nyújthat-e be pályázatot?

Igen, központi költségvetési szervek jogosultak pályázat benyújtsára.

2.

Jól értelmezzük-e, hogy az 5.B Támogatható tevékenységek 2. pontjában 

beszerzendő egészségügyi és orvostechnikai eszközöket a megvalósítási időszak 

végén a közel-keleti műveleti területen szükséges hagyni, így járulva hozzá az 

ottani ellátórendszer javulásához? Amennyiben igen, úgy az eszközbeszerzési 

tevékenység lebonyolítására helyi (közel-keleti) partner bevonható-e a 

konzorciumba - mint támogatás igénybevételére jogosult partner -  vagy a 

beszerzést mindenképpen a magyarországi partner(ek)nek szükséges 

lebonyolítania? Ez utóbbi esetben számolni szükséges az esetleges közbeszerzési, 

könyvelési nehézségekkel.

A pályázati felhívás értelmében az egészségügyi misszió lebonyolításához szükséges 

eszközöket a pályázó egy helyi partner rendelkezésére bocsájtja, ezzel hozzájárulva a 

helyi ellátórendszer kapacitásainak növeléséhez. 

A konzorciumban minden, a pályázati kiírás alapján pályázásra jogosult jogi személy 

részt vehet. Kiemelendő ugyanakkor a magyar Kormány 2020-2025 közötti időszakra 

vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiája (NEFE2025), melynek 4. és 

5. pillére a hazai gazdasági szereplők projektek megvalósításába történő közvetlen vagy 

közvetett bevonására külön hangsúlyt fektet. 

A közbeszerzési kérdéseket illetően a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a 

nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. törvény, különösen 

annak 17. §-a tekinthető irányadónak.

3.
A pályázat költségvetésének közel felét kitevő Eszközbeszerzés költségeit a 

“Költségterv.xls” dokumentum melyik sorában kell megjeleníteni? A 3.1 

Készletbeszerzés “Egyéb " sorában?

A pályázati felhívás 5.B.1.b. pontja alapján beszerzendő eszközöket a költségterv 4.1. 

pontjában szükséges feltüntetni.

4.

Úgy ítéljük meg, hogy a harmadik projektelem “Egészségügyi oktatás 

biztosítása” végrehajtásához internetszolgáltatás biztosítása szükséges, azonban 

a táblázatban ez a költségelem inaktívnak van jelölve. Ez azt jelenti, hogy ilyen 

költségtételt nem lehet elszámolni a projekt keretén belül vagy esetleg más 

sorban, pl. "Informatikai szolgáltatások igénybevétele (megnevezéssel)” kell 

megadni?

Az internetszolgáltatás költsége nem elszámolható.

5.
A 3.5 “Úthasználati díj” költségnem alatt, milyen a projekttel összefüggő 

tételeket lehet elszámolni?

A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó, külföldön felmerülő úthasználati díj 

számolható el.
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6.
Hogyan értelmezhető a jelen projektben az alábbi költségnem: "Karbantartási, 

kisjavítási szolgáltatások”

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások költsége abban az esetben számolhatók el, ha az 

eszközök biztonságos üzembehelyezésének ez feltételét képezi.


