FELHÍVÁS
Magyar Multi Program II. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és
középvállalkozások megerősítése, értékhozzáadó tevékenysége és piacbővítési
lehetőségeinek fejlesztése
A felhívás kódszáma:
GINOP 1.1.8-19
Magyarország Kormányának felhívása a Magyar Multi Programban résztvevő, kiemelt növekedési
potenciállal rendelkező, erős magyar vállalkozások partnerség alapú fejlesztése érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai kkv-k versenyképességének javítását.
Ennek egyik fontos feltétele, hogy a vállalkozások egyedi fejlesztési terveik megvalósításához
hozzájussanak minőségi üzletfejlesztési és szakértői szolgáltatásokhoz a termékfejlesztés, márkaépítés,
szervezetfejlesztés és finanszírozás területén.
A kapcsolódó GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt tapasztalatai alapján egyértelműen megállapítható, hogy a
vállalatok tartós fejlődését a komplex fejlesztési támogatások biztosítják, amelyek nem csupán a vállalati
fejlesztés egy-egy elemére koncentrálnak (pl: eszközbeszerzés), hanem azok integrálhatósága érdekében
a teljes vállalati működést egyedileg, a vállalatra szabottan fejlesztik, számos, egymással összefüggő
elemre koncentrálva.
Jelen felhívás keretében a nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások olyan fejlesztési
elképzelései támogathatók, melyek a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében készült egyéni fejlesztési
terv gyakorlati megvalósításához járulnak hozzá. A felhívás keretében lehetőség nyílik minősített
szolgáltatóktól tanácsadási szolgáltatások igénybevételére műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés,
márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás, stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás, szervezet-,
folyamat- és menedzsmentfejlesztés területén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:


a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 2 millió Ft – 36 millió Ft közötti
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,



a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt,
vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25 %-ának megfelelő, maximum 9 millió Ft összegű
előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják 1, hogy:


a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet,



A GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében kidolgozásra kerülő fejlesztési tervükben foglalt
fejlesztéseket megvalósítják.

A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a
felhívás további fejezeteiben.
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum (a
továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon.
A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen
tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt.
Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban
megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az
irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap,
továbbá ezek dokumentumai esetén az irányító hatóság, illetve az Innovációs és Technológiai
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Minisztérium a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.
palyazat.gov.hu honlapon megjelenő közleményeket!
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1.

A Felhívás indokoltsága és célja

Az erős vállalkozások létrejöttének támogatása Magyarország Kormányának kiemelt szakpolitikai célja,
amely cél elérése hozzájárulhat a magyar családok életminőségének emelkedéséhez, Magyarország
további, fenntartható gyarapodásához. A hazai vállalkozások megerősítése érdekében több probléma
együttes kezelése szükséges:
•
•

•

•

A hazai vállalkozások hozzáadott értéke jelenleg jelentősen elmarad a vállalkozások nemzetközi
viszonylatban mért hozzáadott értékétől.
A hazai vállalkozások alacsony munkatermelékenysége a második fő kihívás. A jelenség egyik fő
oka a digitalizáció, kiemelten a digitalizált folyamatok hiánya a hazai vállalkozásoknál, amit jól
szemléltet, hogy a 10 fő fölötti vállalkozások csupán 14 százaléka digitalizált folyamati szinten, a
folyamatok hiánya pedig számos működési hatékonytalansághoz vezet.
A fenti két ponttal összefüggésben a harmadik azonosított kihívás a régiós összevetésben is
alacsony hazai bérszínvonal. A probléma közvetlen összefüggésben áll a hazai munkavállalók
életminőségével.
Nemzetközi összehasonlításban a hazai KKV-szektor innovációs teljesítménye is gyengének
minősül: az EU által alkalmazott 9 innovációs mérőszámból 8 esetében a hazai KKV-k
lemaradásban vannak európai társaikhoz képest.

Nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy a gazdaság dinamizálásában kulcsszerepet játszanak az összes
cég legfeljebb 5-10 százalékát alkotó, dinamikusan növekvő és innovatív mikro-, kis - és közepes méretű
vállalkozások. Ezeknek a cégeknek sok esetben nem csak vagy nem elsődlegesen eszközfinanszírozásra
van szükségük, hanem magas színvonalú szakmai tanácsadásra, fejlődési terveik végrehajtása
érdekében. Jelen felhívás célja ezen szolgáltatások biztosítása a célcsoport számára.
A felhívás a kiemelt növekedési potenciállal bíró KKV-k azonosítását célzó GINOP 1.1.4-16 kiemelt
felhívás keretében kiválasztott és diagnosztizált vállalkozásoknak a kiemelt projekt keretében elkészülő,
személyre szabott fejlesztési terveiben meghatározott tanácsadási szolgáltatások igénybevételét
támogatja. A fejlesztési tervekben meghatározott szolgáltatásokat a támogatott vállalkozások minősített
szolgáltatói listán szereplő cégektől tudják igénybe venni, ezzel biztosítható, hogy csak magas minőségű
szakértői szolgáltatásban részesüljenek és olyan tudásátadás valósulhasson meg, amely valóban
összhangban áll növekedési céljaikkal és fejlesztési szükségleteikkel. A minősített szolgáltatóktól igénybe
vett tanácsadási szolgáltatások révén lehetővé válik a vállalkozások fejlődési pályájának fenntartása, a
célcsoport értékhozzáadó tevékenységének növelése önálló hazai termékek és szolgáltatások
kifejlesztése, illetve márkaépítés révén, a hozzá illeszkedő szervezettel és menedzsmenttel; továbbá a
megfelelő finanszírozási lehetőségek azonosítása. A támogatott vállalkozások tudatosabb fejlődési
pályára léphetnek, stratégiai szemlélettel tervezhetik jövőbeni beruházásaikat. Ezzel javul a
versenyképességük és a bennük rejlő növekedési potenciál kiaknázható, működésük elmozdítható a
hatékonyság-orientált, majd innováció fókuszú működés felé.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban foglaltak szerint a (továbbiakban: GINOP)
GINOP 3. IKT (Infokommunikációs fejlesztések) prioritás keretében a vállalkozások önálló IKT fejlesztései
zajlanak. A GINOP első (Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása) prioritási tengelyben
nem támogatható önálló IKT célú fejlesztés.
Jelen felhívásra olyan projektjavaslat nyújtható be, amely a támogatást igénylőnek az IFKA Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft. által, a GINOP 1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében elkészített
fejlesztési tervében szerepel.
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Jelen felhívás keretében kizárólag
megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2.

olyan

támogatási

kérelmek

támogathatóak,

amelyek

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 30-60 db.

1.3.

A támogatás háttere

Az Európai Bizottság 2015. február 13-i határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása
érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági
teljesítményének erősítését.
Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I.18.) számú
kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1
896-0000-as telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon,
ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem elkészítése során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell
felelniük különösen a következőknek:

3.1.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

3.1.1.

Önállóan támogatható tevékenységek

Tanácsadási szolgáltatások: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint
részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok:
a) Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés
1. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve

termeléstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai)
rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve
7

2.

3.
4.

5.
6.
7.

digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási
informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez,
optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);

gyártási
műveletek,
(rész)folyamatok
felülvizsgálata,
optimalizálása,
automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök,
gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök,
gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás);
Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve

meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe,
új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás,

on-line integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI
adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás;
Logisztikai folyamatok optimalizálása,
ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos
tanácsadás;
Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve

tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem
gyakorlati alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek
vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása
céljából;

új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek
alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás;
Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos
tanácsadás;
Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek
bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.

b) Márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás
1. Marketing tanácsadás és márkaépítés

marketing koncepció kialakítása;

marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;

márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó
tanácsadás;

szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;

versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás;
2. Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés;
3. Arculati és grafikai tervezés;
4. Kommunikációs terv elkészítése;
5. Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.
c) Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás
1. Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve

vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok
fejlesztése;

üzleti terv készítése, üzleti modellezés;

kockázati tanácsadás;

a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása,
vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel;
2. Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás;
3. Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve

pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés;

tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás,
kockázati tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás;

finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás,
forrás optimalizáció, banki restrukturálás);

költség- és eszközszerkezet optimalizálás;
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pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati
működési hatékonyságjavítás;

a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek
elemzése;

hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése;

beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések
kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése;

kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;

vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó
tanácsadás.

d) Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
1.

Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve

szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;

a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési
lehetőségek vizsgálata;

a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok,
munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása,
személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és
hozzáférési szintek meghatározása;

szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek
közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;

üzletmenet-folytonossági tanácsadás;

2.

Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve

menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;

a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel
kapcsolatos tanácsadás;
Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok
kialakítása, képzési terv készítése;
Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény
értékelési rendszerek) kialakítása

3.
4.

3.1.2.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

e) Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés
1. Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;
f)

Márka- és arculatépítés, marketing tanácsadás

1. Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
g) Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
1. A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás;

3.2.
A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú
besorolása
A Felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló
9

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a
következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

Támogatható
tevékenység
Tanácsadási szolgáltatások

Támogatás
jogcíme
255/2014. (X.10.)
rendelet 6.§ 1.
alapján

Korm.
pontja

a versenyképes vállalkozói
tudás elterjesztése

3.3.

Támogatási
kategória
Kis- és középvállalkozás
részére
tanácsadáshoz
nyújtott
támogatás
(255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 7. § 3. pont)

Nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében a 3.1. pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység
nem támogatható.

3.4.
A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások
3.4.1.

Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele
szükséges:

2

a)

A támogatási kérelemben szereplő fejlesztési igényeknek szerepelniük kell a támogatást
igénylőnek a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében meghatározott fejlesztési tervében.
Pozitív támogatói döntés esetén, a projekt megvalósítása során a fejlesztési terv kizárólag az
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által végzett felülvizsgálat után, annak
jóváhagyásával módosítható.

b)

A projekt keretében a Felhívás 3.1.1. pontja szerinti tanácsadás kizárólag a mmp.ifka.hu2
weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt,
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatóktól vehető
igénybe.

c)

A projekt keretében kizárólag a GINOP 1.1.4-16 kiemelt projekt keretében az IFKA
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott szakmai előminősítési eljárás során
kiválasztott, valamint a HGC Akadémia komplex gyakorlati képzését elvégző vállalkozások
számára, a kiemelt projekt keretében elvégzett egyedi diagnosztika alapján készülő fejlesztési
terveikben foglalt tevékenységek megvalósítására kerülhet sor.

A weboldal a hgc.ifka.hu honlapon keresztül is elérhető.
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d)

A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani.
A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak történő
megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a
projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges
szolgáltató-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.

e)

A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek
alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A támogatást igénylő által a
támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére,
kiegészítésére nincs lehetőség, kizárólag a döntéselőkészítés során az irányító hatóság
számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség.

f)

A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben megjelölt
fejlesztendő tevékenység végzésére.

g)

A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.

h)

Benyújtást követően a támogatási döntés meghozataláig a támogatási kérelem tartalmi
elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők
figyelembe.

i)

A projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az ÁÚF
című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

j)

A Kedvezményezett a támogatott projekt keretében megvásárolt szolgáltatásokat maga (a
Kedvezményezettel tulajdonosi vagy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személy útján)
köteles igénybe venni, azt más személyre vagy szervezetre nem ruházhatja át.

k)

Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási
kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős
kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem nem megfelelő kidolgozottsága; a
támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása, a
projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.)
A támogatási kérelem értékelése és a megvalósítás során folyamatba épített kockázati
ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során kiemelkedően jelentős kockázat merül
fel, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerülhet, illetve a támogatási döntés érvényét
veszítheti.
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:








ha a támogatást igénylő, illetve a szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés
áll fenn,
az ajánlatadó/szállító által az egyes tanácsadási kategóriák tekintetében a szolgáltatói
előminősítés során bemutatott referenciák valótlanok,
a támogatást igénylő által a projekt keretében elszámolni tervezett tanácsadási
szolgáltatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően felmerült vagy jövőbeli
pályázatírói tevékenységhez kapcsolódik,
a megvalósítási helyszín nem alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység
végzésére,
a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi
vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján vagy tagi kölcsön révén biztosított,
az ajánlatadó/szállító vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa/tagja Magyarországon
eltiltás hatálya alatt álló személy,
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pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes
kiegyenlítés révén történik.

Fenti kockázatok csökkentése érdekében az Irányító Hatóság a projektmegvalósítás során a
tanácsadási tevékenységre vonatkozó eseti ellenőrzéseket végezhet.
l)

A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott fejlesztési tervben a fejlesztendő tevékenység
kapcsán szükséges azon tényleges és létező piaci igény megalapozott bemutatása, amelyre a
támogatást igénylő a fejlesztést alapozza.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemben szereplő és a közhiteles/közigazgatási
adatbázisokban szereplő adatok különbözősége esetén a közhiteles/közigazgatási adatbázisokban
szereplő adatok kerülnek figyelembevételre a támogatási kérelem értékelése során.

3.4.1.1.1. Kötelező vállalások
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében kidolgozásra
kerülő fejlesztési tervét az abban foglalt céloknak megfelelően valósítja meg. A fejlesztési terv
megvalósulásának megfelelőségéről a projekt fizikai befejezését követően, a Kedvezményezett záró
kifizetési igénylésének benyújtásáig az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. tanúsítványt állít ki.
A projekt megvalósítása során a fejlesztési terv kizárólag az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
által végzett felülvizsgálat után, annak jóváhagyásával módosítható.
A kötelező vállalás nem teljesítése szankcionálásra kerül. Nem teljesítés esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. melléklete 65.4. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles
adatot szolgáltatni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható
költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy
képességtől való elmaradás arányában.

3.4.1.2.
Esélyegyenlőség
és
környezetvédelmi
érvényesítésével kapcsolatos elvárások

szempontok

A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:
a) Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó
környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által érintett területen a
védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.
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b) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.
c) Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor
a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és
férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját.
(információ: http://www.etikk.hu)
d) A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése
érdekében végzett tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a
környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények
részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum
(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.

3.4.1.3.

Egyéb elvárások

A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott
tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott
meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.
Az ezzel kapcsolatos követelményeket a www.palyazat.gov.hu oldalról letölthető „Széchenyi2020
kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmutató és az Arculati Kézikönyv tartalmazza.
Az útmutatóban és a Kézikönyvben foglaltak teljesítése a kedvezményezettek szerződéses
kötelezettsége. A tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettség teljesítése jelen felhívás keretében nem
minősül támogatható tevékenységnek.

3.4.2.

Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

A mérföldkő a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpont, amelyhez a projekt megvalósítása
révén elért szakmai eredmény kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény egy jól körülhatárolható
fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell tervezni az adott
szakaszban várhatóan elszámolni kívánt költségek mértékét is.
A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni. A mérföldkövet a projekt fizikai
befejezésének időpontjára szükséges tervezni.
A mérföldkőre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. fejezete tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség és a
támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való
elmaradás arányában.
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3.4.3.
A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési
kötelezettségre vonatkozó elvárások
Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen fennálló
közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása
és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le,
köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet) XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.
Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet 64/A § értelmében az
irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási kérelemmel összefüggő, a rendelet XVI. fejezete szerinti
közbeszerzési eljárások ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható
támogatási összeg ne kerüljön odaítélésre.
A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó részletes tájékoztatás az ÁÚF 9. pontjában található.

3.4.4.
A projekt
elvárások

szakmai

megvalósításával

kapcsolatos

egyéb

Jelen Felhívás esetében nem releváns.

3.5.

A projektvégrehajtás időtartama

3.5.1.

A projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett projekthez nem
igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére
megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem
jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
A projekt részét képező szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó
számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és
kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.1.
alpontja tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le,
köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései szerint
eljárni.

3.5.2.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
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A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap
áll rendelkezésre.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a
Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A
projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja
minősül. A fejlesztési terv megvalósulásának megfelelőségéről a projekt fizikai befejezését követően az
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. tanúsítványt állít ki, amelyet a Kedvezményezettnek a
pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) során be kell nyújtania az Irányító Hatóság felé.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítésére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának
határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2021. február 28., a két időpont közül a
korábbi az irányadó.

3.6.

Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások

3.6.1.

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy
fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig
kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától per- és igénymentesnek kell
lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt
keretében fejlesztendő tevékenység végzésére. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak,
ha a fejlesztendő tevékenység végzéséhez biztosított a megfelelő infrastruktúra.
A támogatást igénylő legfeljebb három megvalósítási helyszínt jelölhet meg.
A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági
engedéllyel/engedélyekkel az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az
esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása
igazolja a valódi működést:




iparűzési adó fizetésigazolás.
engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.
közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).

A Felhívás 3.1.1. pontjában foglalt tanácsadási szolgáltatások közül a műszaki-, termék- és
szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tanácsadás kizárólag azon termékekre vagy szolgáltatásokra
terjedhet ki, amely termék előállítása illetve szolgáltatás nyújtása a megvalósítás helyszínéül szolgáló
telephelyhez/fióktelephez köthető.
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A felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése során,
valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A dokumentumok
rendelkezésre állása a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában bármikor ellenőrizhető.
A támogatást igénylő szerződéses kötelezettsége, hogy a projektet, a támogatói okiratban megjelölt
megvalósítási helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt, ugyanezen a helyen fenntartja,
illetve üzemelteti.

3.6.2.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

Jelen Felhívás esetében nem releváns.

3.7.

Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás

3.7.1.

Indikátorok

A kedvezményezettek projektjeik megvalósításával hozzájárulnak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programban foglalt alábbi indikátor célértékek teljesítéséhez:
Alap

Mértékegység

Típusa3

Célérték (OP
szerinti, 2023)4

Azonosító

Vissza nem
térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

ERFA

vállalkozás

közös
kimeneti

41

CO02

A vállalkozásoknak
közpénzből nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuházás
(vissza nem
térítendő
támogatás)

ERFA

Ft

közös
kimeneti

20 521 857 EUR

A vállalkozások 3
éves túlélési rátája

ERFA

%

OP
eredmény

53

Indikátor neve

3
4

CO06

1.1

Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
A GINOP-1 3a) beruházási prioritás keretében elérendő 2023-as célérték.
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A támogatást igénylőnek a fenti indikátorokra projektszinten nem szükséges célértéket tervezni.

3.7.2.

Szakpolitikai mutatók

Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.7.3.
Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló
felhívások esetén
Jelen felhívás esetében nem releváns.

3.8.

Fenntartási kötelezettség

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint
a kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési
igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a
fenntartási időszak végéig fenntartja.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült és a kedvezményezett a
kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta, és
azt az irányító hatóság jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.9.

Biztosítékok köre

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja „A
biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató” című fejezet tartalmazza.
Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy
lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes
adózói adatbázisban.

3.10.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás
alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a
kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió
intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam
ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás
minősül.
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Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás az önerő kiegészítésére más forrásból
nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási kategóriára vonatkozó
másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy az Európai Unió által hozott határozatban rögzített
maximális támogatási intenzitást.
Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatási kategória esetén a támogatást
igénylőnek 25% saját forrással kell rendelkeznie.
A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásáról – választása szerint - legkésőbb az első kifizetési
igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt
megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az
önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen –záró- kifizetési igénylés keretében az önerő
tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások5,
a) amelyek, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal
rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett
előminősítésen átestek, cégdiagnosztikán részt vettek, valamint fejlesztési tervvel
rendelkeznek;
b) amelyek rendelkeznek legalább négy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel;
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2017. évi vagy 2018. évi jóváhagyott,
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő volt;
d) amelyek a 2017. évi vagy 2018. évi jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok
által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele, vagy
egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 0,1 milliárd forint
volt;
e) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
f)

amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban

Felhívjuk figyelmét, hogy a 4.1. b) és d) pontnak való megfelelés a http://ebeszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a 2014. évi és

5

Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
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azt követő lezárt, teljes üzleti évek éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő
felelőssége.
Egyéni vállalkozók jogi státuszának vizsgálata, valamint a 4.1.b) és f) pontnak való
megfelelés a https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalon nyilvántartott adatok
alapján történik.

A támogatást igénylőnek az 4.1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

4.1.1 Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:


113 Korlátolt felelősségű társaság



114 Részvénytársaság



116 Közkereseti társaság



117 Betéti társaság



228 Egyéni cég



231 Egyéni vállalkozó

4.2

Támogatásban nem részesíthetők köre

Az ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró okok fejezetben szereplő feltételeken túl nem nyújtható támogatás
azon támogatást igénylő részére:
1. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott
célokkal nincs összhangban,
2. amely nem felel meg a Felhívás 4.1. pontjában meghatározott feltételeknek;
3. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján negatív,
4. amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját
tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
5. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható
összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló
szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt,
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6. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által
indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
7. amelynek fejlesztési igénye TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20
kód szerinti tevékenységek végzésére irányul,
8. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi
személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az
adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik 6
9. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 k)
pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.
10. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és
forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
11. amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
12. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez,
értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
13. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,
14. amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
15. azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben


a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,



vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól
függ,

16. azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
17. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi,
18. amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák
bezárásához használná,
19. amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és
az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és
értékesítéséhez használja fel,
20. amely szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,

6

A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanát a Felhívás 8. sz. szakmai melléklete tartalmazza.
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21. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján
meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban
támogatásban részesült,
22. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján
meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében egy korábban már
benyújtott támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható
költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program jelen konstrukciója keretében, kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási
kérelmét visszavonta, vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik;;
23. amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott
partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.7-19 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet
nyújtott be, kivéve, ha a GINOP-1.2.7-19 kódszámú felhívás keretében benyújtott támogatási
kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik;
A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén
24. amely vállalkozás a tanácsadáshoz nyújtott támogatást folyamatos vagy időszakosan visszatérő
tevékenységhez vagy a vállalkozás szokásos működéséhez kapcsolódó szolgáltatáshoz, úgymint
rendszeres adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez használja fel.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 4.2 3-5) pontokban szereplő gazdálkodási adatok ellenőrzése a
http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a 2014. évi
és azt követő lezárt, teljes üzleti évek éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő
felelőssége.

4.3

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt
keretén belül nyújthatók be. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019.
december 5. 9.00-től 2020. március 31. 12.00-ig lehetséges.
a) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon
keresztül.
b) Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete
alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.1.8-19 jelű Felhívásra
egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül
elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási
kérelem az előzőleg benyújtott támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát
vagy a Felhívás keretében támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének
benyújtását követően nyújtható be.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6.
pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt
nyilatkozatot is. Felhívjuk a figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű
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aláírásnak, így az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak. A nyilatkozat papír
alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással 7 látták el - postai úton is be kell
nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon
belül. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a határidő kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő
munkanapon kezdődik, illetve ha a határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő
munkanapon jár le. A nyilatkozatot zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy
expressz postai szolgáltatás8/futárposta-szolgáltatás9 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás) igénybevételével szükséges benyújtani a következő címre:
Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő
nevét és címét.

4.4

Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend
4.4.1 Kiválasztási eljárásrend

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített
kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, a felhívásban előírt, mérlegelést nem igénylő értékelési
szempontoknak való megfelelés szerinti sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra és
tisztázó kérdés feltevésére. Egyszerűsített eljárásrend esetén a támogató döntést követően Támogatói
Okirat kibocsátására kerül sor.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli egyeztetésre.

7

Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel
hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki.
8 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai
szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt
belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő
harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és
emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.
9

A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül
teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény
felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy
a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen
személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben postafiók címre kell beküldeni a
támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe.
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Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában, „A támogatási kérelmek
elbírálásának módja” című fejezetben találhatók.
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek, a
vonatkozó jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt előírásoknak,
valamint az alábbi kritériumoknak:

4.4.2 Kiválasztási kritériumok
Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek a vonatkozó
jogszabályi feltételeknek, a felhívásban és mellékleteiben, valamint az alábbi kritériumoknak:

4.4.2.1 Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az alábbi nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a
támogatási kérelem nem felel meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra
kerül.
a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus aláírás
használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben benyújtásra
került,
b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint,
c) a támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylő a Felhívásban meghatározott feltételek alapján
releváns szakmai és pénzügyi tartalommal kitöltötte.

4.4.2.2 Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok
A hiánypótoltatható jogosultsági szempontokat a Felhívás 1. számú szakmai melléklete tartalmazza.
Amennyiben a mellékletben szereplő hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem
nem felel meg, és ha az adott jogosultsági kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló
dokumentum hiánya vagy hibája hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal
hiánypótlási felhívásra kerül sor.

4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok:
Amennyiben az alábbi táblázatban felsorolt tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés nem
ítélhető meg egyértelműen, akkor tisztázó kérdés feltevésére van lehetőség.
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Abban az esetben, ha a projekt az értékelési előfeltételek (igen/nem) bármelyikének nem felel meg, a
támogatási kérelem elutasításra kerül 0 pontszámmal.

TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
ÉRTÉKELÉSI ELŐFELTÉTELEK
A)

Minősítés

Kapcsolódik-e a fejlesztés a Felhívás céljaihoz?
A támogatási kérelem megfelel a Felhívás 1.1 „A felhívás indokoltsága és célja”
fejezetben foglaltaknak, figyelemmel a GINOP egyes prioritásai közötti
lehatárolási kérdésekre is.

B) A fejlesztés költségvetése
összeállításra?

reális

és

takarékos

módon

került-e

igen/nem

igen/nem

C) A támogatást igénylő megfelelő előminősítéssel rendelkezik és a
fejlesztési tervében szereplő tevékenységek gyakorlati megvalósításához
igényel támogatást?
A támogatást igénylő az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által
kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú
kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átesett, cégdiagnosztikán
részt vett, valamint a kiemelt projekt keretében kidolgozott fejlesztési tervvel
rendelkezik, a támogatási kérelmében bemutatott támogatási igény a fejlesztési
tervében szerepel.

igen/nem

VAGY
A támogatást igénylő a GINOP 1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében
lebonyolított HGC Akadémia komplex gyakorlati képzőhely képzését elvégezte,
melyet az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. tanúsítvánnyal igazolt,
és fejlesztési tervet kapott; a támogatási kérelmében bemutatott támogatási
igény a fejlesztési tervében szerepel.
RANGSOROLÁSI SZEMPONTOK
1) Lezárt üzleti évek száma
10 év felett

Adható
pontszám
10
10

8-10 év

8

5-7 év

5

0-4 év

0

2) Foglalkoztatás

10

50-249 fő

10

10-49 fő

8
24

6-9 fő

5

0-5 fő

0

3) Nettó értékesítési árbevétel növekedése (NÉÁN)
A támogatást igénylő nettó értékesítési árbevételének átlagos évesített
növekedése a 2014-2017 üzleti évek vonatkozásában:

15

Mikro- és kisvállalkozás esetében 150%≤NÉÁN, középvállalkozás esetében
30%≤NÉÁN

15

Mikro- és kisvállalkozás esetében 100%≤NÉÁN<150%, középvállalkozás
esetében 20%≤NÉÁN<30%

10

Mikro- és kisvállalkozás esetében
esetében 10%≤NÉÁN<20%
Mikro- és kisvállalkozás
esetében 5%≤NÉÁN<10%

esetében

50%≤NÉÁN<100%,

középvállalkozás

25%≤NÉÁN<50%,

középvállalkozás

5

3

Mikro- és kisvállalkozás esetében NÉÁN<25%, középvállalkozás esetében
NÉÁN<5%

0

4) Nettó export értékesítési árbevétel növekedése (EXÁN)
A támogatást igénylő nettó export értékesítési árbevételének átlagos évesített
növekedése a 2014-2017 üzleti évek vonatkozásában:

15

75%≤EXÁN

15

50%≤EXÁN<75%

10

25%≤EXÁN<50%

5

10%≤EXÁN<25%

3

EXÁN<10%

0

maximális pontszám

50

Nem támogathatók azok a támogatást igénylők, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott
összpontszám nem éri el a minimális 20 pontot.

4.4.2.3.1 A tartalmi értékeléshez kapcsolódó információk
A Felhívás tartalmi értékelési szempontrendszerének C) pontjában foglalt kritérium teljesítésére az IFKA
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítványt és fejlesztési terv szolgál.
A Felhívás tartalmi értékelési szempontrendszerének 1) rangsorolási szempontjának értékelése során a
benyújtást megelőzően lezárt, teljes üzleti évek száma vehető figyelembe, amibe beleszámít a támogatást
igénylő jogelődjének működési időtartama is.
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A Felhívás tartalmi értékelési szempontrendszerének 2) rangsorolási szempontjának értékelése során a
támogatást igénylő döntése alapján a 2017. vagy a 2018. üzleti év éves beszámolója szerinti éves átlagos
statisztikai állományi létszám adatok kerülnek figyelembe vételre.
A Felhívás tartalmi értékelési szempontrendszerének 3) rangsorolási szempontjának értékelése az alábbi
képlet alapján történik:
NÉÁN = (

(𝑛−1)

√

ÉÁ𝑡
ÉÁ𝑡−3

− 1) ∗ 100; (%)

ahol:


n= az időszakok száma (jelen esetben 4)



ÉÁt = utolsó időszaki (jelen esetben a 2017. évi) nettó értékesítési árbevétel összege



ÉÁt-3 = első időszaki (jelen esetben a 2014. évi) nettó értékesítési árbevétel összege



Amennyiben ÉÁt-3 = 0, abban az esetben a mutató értékének kiszámításakor az első időszaki



nettó értékesítési árbevétel összegét 1 Ft-nak kell tekinteni.
A támogatást igénylő mikro-, kis- vagy középvállalati méretkategóriába tartozása a támogatási
kérelem benyújtásának időpontjában fennálló feltételek alapján a 651/2014/EU rendelet 1. sz.
mellékletében foglalt definíciók szerint kerül megállapításra.

A Felhívás tartalmi értékelési szempontrendszerének 4) rangsorolási szempontjának értékelése az alábbi
képlet alapján történik:
EXÁN=

(

(𝑛−1)

𝐸𝑋𝑡

√𝐸𝑋

− 1) *100; (%)

𝑡−3

ahol:


n= az időszakok száma (jelen esetben 4)



EXt = utolsó időszaki (jelen esetben a 2017. évi) nettó export értékesítési árbevétel összege



EXt-3 = első időszaki (jelen esetben a 2014. évi) nettó export értékesítési árbevétel összege



Amennyiben EXt-3 = 0, abban az esetben a mutató értékének kiszámításakor az első időszaki
nettó export értékesítési árbevétel összegét 1 Ft-nak kell tekinteni.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során
csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.

5.1

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

5.2

A projekt maximális elszámolható összköltsége

Jelen Felhívás esetében nem releváns.
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5.3

A támogatás mértéke, összege

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2.000.000 Ft, maximum
36.000.000 Ft.
2. A támogatás maximális mértéke:
Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális
mértéke az elszámolható költségek 45%-a lehet.

5.4

Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető.
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe
vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt
támogatás 25%-a, legfeljebb 9 millió Ft.
Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére
kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget,
ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi
kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete
– kifizetésétől számított 12 hónapon belül.
Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg folyósításától számított három éven belül el kell
számolnia az előleggel.

5.5

Az elszámolható költségek köre

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra
vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti
szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.

5.5.1 Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
5.5.1.1

Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

Tanácsadói óradíjak a Felhívás 3.1.1. és 3.1.2 pontjaiban felsorolt tevékenységekhez
kapcsolódóan, az 5.7. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói döntést megelőzően a projekt elszámolható
költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem
vehetők figyelembe.
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Az elszámolhatóság további feltételei

5.6

A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának


kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap



vége: a projekt fizikai befejezése

a) Egyszerűsített elszámolásra és szállítói finanszírozásra jelen felhívás keretében nincs
lehetőség.
b) Jelen felhívás keretében egyszeri és többszöri elszámolásra is van lehetőség.
c) Kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként elszámolható a külső tanácsadók által
nyújtott tanácsadás költsége, amely szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan
visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési
költségeihez, úgymint rendszeres adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy
hirdetéshez.
d) Amennyiben a támogatást igénylő támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem
tartozik a Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések
esetében az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők):
-

A támogatást igénylő a Felhívás 5.5.1.1. pontjában foglalt tanácsadói díjak vonatkozásában a
fejlesztési terv részeként elkészülő piacfelméréssel rendelkezik, amely felmérés igazolja, hogy
az adott beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került meghatározásra. Az
átlagos piaci ár10 ezen tevékenységek esetében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes kiválasztási eljárás keretében összeállított
minősített szolgáltatói listán szereplő szervezeteknek az egyes tanácsadási témakörök
tekintetében vállalt óradíjai alapján kerül meghatározásra, amely a fejlesztési tervben
feltüntetésre kerül. A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeget a támogatást
igénylő fejlesztési tervében előírt tanácsadói óraszámnak és az adott tanácsadási témakör
vonatkozásában számított átlagos óradíjnak a szorzata, valamint a Felhívás 5.3. / 2. pontja
szerinti maximális támogatás intenzitás határozza meg.

-

A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie,
a dokumentációnak tartalmaznia kell a megrendelést, teljesítésigazolást, kifizetésigazolást.

-

A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás
lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell
igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt.
szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési
(szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell.
e) A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5 b pontja értelmében a nem
közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok
állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő,


10

amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító
vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében

Az aktuális átlagos piaci ár az mmp.ifka.hu weboldalon is feltüntetésre kerül.
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nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy
hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói,
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;


amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a
szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást
igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés
vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét
gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói
vagy kinevezési; vagy



ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában
partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.

f)

Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostohaés a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs,
az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a
testvér házastársa.

g)

A támogatási kérelemben az Irányító Hatósághoz való benyújtásakor a GINOP-1.1.4-16
felhívás előminősítési rendszerének keretében meghatározott fejlesztési tervben megadott
költségtervtől kizárólag adminisztratív (pl. árfolyameltérés, jogszabályváltozás, kitöltő
programbeli előírás, téves számviteli besorolás kijavítása) okból lehet eltérni, a költségterv
szakmai szempontú módosítására a támogatási kérelem benyújtását követően a támogatói
döntés meghozataláig nincs lehetőség.

h) A kedvezményezettnek projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a
projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább
2027. december 31-éig megőriznie.
i)

A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület e-beszerzés
funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az
ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a
http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben
javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az
ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán
elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.

5.7

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások
A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
Költségtípus

Minimális
mértéke az
összes
elszámolható

Minimális
elszámolható
költség összege
(Ft)

Maximális
mértéke az
összes
elszámolható

Maximális
elszámolható
költség
összege (Ft)
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költségre
vetítve (%)
Tanácsadási
szolgáltatások

5.8

költségre
vetítve (%)
4.500.000 Ft

80.000.000 Ft

Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség,
amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:
1.

a támogatást igénylő által saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás költségei

2.

a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, továbbá a 651/2014/EU
rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától
beszerzendő szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség

3.

a minősített szolgáltatói listán nem szereplő szolgáltatóktól igénybe vett, a Felhívás 3.1.1
pontjához kapcsolódó tanácsadás költsége

4.

folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenységhez (úgymint rendszeres
adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz), a vállalkozás szokásos működéséhez
vagy hirdetéshez kapcsolódó szolgáltatás költségei,

5.

garanciális költségek,

6.

franchise díj,

7.

a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,

8.

előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem készítés,
menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése,
megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj),

9.

biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei,

10.

kamatköltségek,

11.

működési és általános költségek (rezsi),

12.

reprezentációs költségek,

13.

utazási- és szállásköltségek

14.

kiszállási díj,

15.

jogszabály-frissítési díj,

16.

fordítási költségek,

17.

levonható ÁFA,

18.

szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja,

19.

informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége,

20.

terméktámogatási díj;

21.

pályázatírás költsége,
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Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz,
csökkentett támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a csökkentést
követően is megfelel a Felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja érdemben a
projekt eredeti célját.

5.9

A Felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok

1. A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás
A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187.,
2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezetében és a III. fejezet 18. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható.


Az elszámolható költségek a külső tanácsadók által nyújtott tanácsadás költségei.



Az érintett szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, és nem
kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, úgymint rendszeres
adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.

2. Támogatáshalmozódás
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja
meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy
támogatási összeget.

6. A
TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA

SORÁN

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
a) A gazdálkodási adatok igazolására egyéni vállalkozók részéről az adóhatósághoz benyújtott,
cégszerűen aláírt, a támogatási kérelem benyújtását megelőző négy év SZJA bevallásának
minden oldala.
b) Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló
dokumentum:
Az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló cégszerűen aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv,
határozat) másolatát kell benyújtani.
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c) Amennyiben a Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok 4. pontja alapján
releváns, egyéni vállalkozók részéről az utolsó három lezárt üzleti év külföldi vevőanalitikájának
csatolása szükséges az exportárbevétel alátámasztására.
d) Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező támogatást igénylők esetében 2014. és 2017. üzleti
évre vonatkozó főkönyvi kivonat
e) A GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében kiállított, előminősítést vagy a HGC
Akadémia komplex gyakorlati képzésének elvégzését igazoló tanúsítvány és a lefolytatott
cégdiagnosztika eredményeként a támogatást igénylő részére meghatározott fejlesztési
tervdokumentum.
Felhívjuk figyelmét, hogy fejlesztési terv részét képező piacfelmérés keretében
meghatározott árnak és a Támogatási kérelemben szereplő táblázatok adatainak meg kell
egyezniük. A projekt költségvetésének alapját a piacfelmérés szerinti ár kell, hogy képezze.
f)

A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített
aláírásminta:
A támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) jogosultságának igazolására a következő
dokumentumok fogadhatók el:



gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által
hitelesített aláírásminta;
egyéni vállalkozó esetén a támogatást igénylő aláírási címpéldánya/vagy ügyvéd által
hitelesített aláírásminta.

A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített aláírásmintának alkalmasnak kell
lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére.
g) A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően
megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala vagy belső munkaügyi
nyilvántartása.
h) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó vagy egyéni cég esetén nyilatkozato arra vonatkozóan,
hogy a támogatást igénylő rendelkezik azon bankszámla felett, amelyre a támogatás folyósítását
kéri.
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni. A
Nyilatkozat c. dokumentum vonalkóddal rendelkező példányát pedig a támogatási kérelem véglegesítése
és lezárása után az elektronikus kitöltőprogram fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között
nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését a jelen Felhívás 4.3. pontjában
meghatározott módon kell elvégezni. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának
folyamatát az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum 3. pontja tartalmazza, amely letölthető
a www.palyazat.gov.hu oldalról.

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást
igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási
rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek.
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A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi
rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek
A Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve a
kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes adatokat, a
palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési célok és jogalapok
mentén.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően –
a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a támogatást igénylő és
esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más
személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a támogatást igénylő 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 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni szemlét
folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés jogszerűségével
kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség merül fel, úgy a Támogató
számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti előírásoknak.
Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben, különösen a jogszabályi
környezet alakulásának megfelelően módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben
felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a
www.palyazat.gov.hu oldalon.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az ÁÚF a www.palyazat.gov.hu honlapon található
és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1. Az Útmutató célja, hatálya
2. Kizáró okok listája
3. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja
a) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja standard
eljárásrendben
b) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja egyszerűsített
eljárásrendben
c) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt
eljárásrendben
d) A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja területi kiválasztási
eljárásrendben
4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről
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6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről
9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató
10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek
11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb
jogszabályok
12. A környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények
Kérjük, hogy a támogatási kérelmet az útmutatók figyelembevételével készítsék el!
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A Felhívás 1. számú szakmai melléklete
Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:

1

A támogatást igénylő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban:
Áht.) foglaltak szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

2

A támogatást igénylő nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt.

3

A támogatást igénylőnek harmadik személy irányában nem áll fenn olyan kötelezettsége, amely
a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

4

A támogatást igénylő nem szolgáltatott a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot és nem tett ilyen nyilatkozatot.

5

A támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási
vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt.

6

A támogatást igénylő megfelel a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak.

7

A támogatást igénylő a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősül.

8

A támogatást igénylő rendelkezik legalább négy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés
időszaka nem számít bele.

9

A támogatást igénylőnek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 2017. évi vagy 2018. évi
jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő .
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10

A támogatást igénylő Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek.

11

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény 260 § (1) bekezdése szerint közétett köztartozásmentes adózói
adatbázisban.

12

A támogatást igénylő jogi formája kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági
társaság, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek, amely gazdálkodási formakódja a Felhívás
4.1.2 pontjában szerepel.

13

A támogatást igénylő olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban
megfogalmazott célokkal összhangban van.

14

A támogatást igénylő saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év
éves beszámolója alapján nem negatív.

15

A támogatást igénylő saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év
éves beszámolója alapján a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá
nem csökkent.

16

A támogatási kérelem elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatást igénylő
támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti
összegzett árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevételt.

17

A támogatást igénylővel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az
elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás nincs folyamatban a támogatási
kérelem benyújtásának időpontjában.

18

A támogatást igénylő a 2017. évi vagy 2018. évi jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó
árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 0,1
milliárd forint volt.

19

A támogatást igénylő a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre került és „megfelelt” minősítést ért el.
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20

A támogatást igénylő fejlesztési igénye nem a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10,
30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul.

21

A támogatást igénylő nem minősül mezőgazdasági termelőnek.

22

A támogatást igénylő a támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás
3.4.1.1 k) pontjában foglaltak alapján nem hordoz kiemelkedően jelentős kockázatot.

23

A támogatást igénylő fejlesztési igénye nem a dohány és dohánytermékek gyártásával,
feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.

24

A támogatást igénylő nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

25

A támogatást igénylő a támogatást nem az exporttal kapcsolatos tevékenységhez használja fel,
ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez
vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül
kapcsolódik.

26

A támogatást igénylő a támogatást nem az import áru helyett hazai áru használatától teszi
függővé.

27

A támogatást igénylő a támogatást nem az elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja
fel.

28

Nem nyújtható támogatás azon igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek
feldolgozásához
vagy
forgalmazásához
használja
fel,
amennyiben
• a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
• vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ.

29

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság európai
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának
nem tett eleget.
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30

Nem nyújtható támogatás olyan támogatást igénylőnek, akinek támogatása az európai uniós
jog megsértését eredményezi.

31

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely azt a 2010/787/EU tanácsi
határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használja fel.

32

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely azt a halászati és
akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és
értékesítéséhez használja fel.

33

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely szinten tartó beruházáshoz
igényel támogatást.

34

35

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozás, vagy amelynek
a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt
vállalkozása jelen Felhívás keretében egy korábban már benyújtott támogatási kérelmében
szereplő, azzal teljes egészében megegyező elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási
kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program jelen konstrukciója
keretében, kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét visszavonta, vagy arra
vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik.
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozás, vagy amelynek
a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt
vállalkozása a GINOP-1.2.7-19 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, kivéve,
ha a GINOP-1.2.7-19 kódszámú felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta
vagy elutasító döntéssel rendelkezik.

36

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozás, vagy amelynek
a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt
vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült.

37

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozás a tanácsadáshoz
nyújtott támogatást folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenységhez vagy a
vállalkozás szokásos működéséhez kapcsolódó szolgáltatáshoz, úgymint rendszeres
adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez használja fel.

38

A támogatást igénylő a Felhívás 3.4.1.1.1 Kötelező vállalások pontjában foglalt feltételeket
vállalja.

39

A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került
összeállításra. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci
árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell,
továbbá a projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az
esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is.

39

40

A támogatási kérelem pontjai a felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai
és pénzügyi tartalommal kerültek kitöltésre. A támogatást igénylő által a támogatási kérelem
kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére nincs
lehetőség, kizárólag a döntéselőkészítés során az irányító hatóság számára nem egyértelmű
vagy ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség.

41

A projekt megvalósítási helyszíne alkalmasnak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett
tevékenység végzésére.

42

A projekt a támogatást igénylő által szakmailag megvalósítható.

43

A projekt megfelel a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című
dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.

44

A támogatást igénylő által a támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán azon
tényleges és létező piaci igény bemutatásra került, amelyre a támogatást igénylő a fejlesztést
alapozza.

45

A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy az európai uniós forrásból támogatott projektek
kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi
jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 10. pontja) a projekt által érintett
területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a beruházás során keletkezett
környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget
legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.

46

Nem nyújtható támogatás a támogatást igénylő részére, amennyiben a projektet a támogatási
kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdte.

47

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a
projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba
lépését követő 12 hónapon belül, valamint a támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60
nap, de legkésőbb 2021. február 28. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

48

A támogatást igénylő tudomásul veszi a Felhívás 3.4.1.2. pontjában foglalt esélyegyenlőségi és
környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárásokat.

49

A támogatást igénylő tudomásul veszi a Felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontjában
foglaltakat.
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50

A beruházás nem a Közép-magyarországi régió területén valósul meg.

51

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem
benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai
fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

52

A támogatást igénylő a projektet olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja
megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától per- és igénymentes,
vagy a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a
bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal
biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a
fenntartási kötelezettség idejére.

53

A projekt megvalósítása során legfeljebb egy mérföldkő került megtervezésre.

54

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.

55

A támogatás összege és mértéke megfelel a Felhívás 5.3. pontjában foglaltaknak.

56

A projekt költségvetése megfelel a Felhívás 5.6 pontjában meghatározott elszámolhatósági
feltételeknek, valamint a Felhívás 5.7. pontjában meghatározott az elszámolható költségek
összegére, mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásoknak, illetve a projekt
költségvetésében csak a Felhívás 5.5 pontjában szereplő elszámolható költségtétel szerepel és
nem szerepel a Felhívás 5.8 pontjában meghatározott költségtétel.

57

A döntéselőkészítés során az irányító hatóság számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos
tartalmak tisztázásra kerültek.

58

Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló
(amennyiben az nem került feltöltésre a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra), vagy SZJA
bevallás csatolásra került a Felhívásban foglaltaknak megfelelően.

59

Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló
dokumentum csatolásra került.
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60

A Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok 4. pontja alapján releváns,
egyéni vállalkozók részéről az utolsó három lezárt üzleti év külföldi vevőanalitikájának csatolása
szükséges az exportárbevétel alátámasztására csatolásra került.

61

Egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező támogatást igénylők esetében a 2014. és 2017.
üzleti évre vonatkozó főkönyvi kivonatok csatolásra kerültek.

62

A GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében kiállított, előminősítést vagy a HGC
Akadémia komplex gyakorlati képzésének elvégzését igazoló tanúsítvány és a lefolytatott
cégdiagnosztika eredményeként a támogatást igénylő részére meghatározott fejlesztési
tervdokumentum csatolásra került.

63

A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által
hitelesített aláírásminta csatolásra került.

64

A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak
kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala vagy belső
munkaügyi nyilvántartás csatolásra került.

65

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó vagy egyéni cég esetén nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a támogatást igénylő rendelkezik azon bankszámla felett, amelyre a
támogatás folyósítását kéri csatolásra került.

42

A Felhívás 2. számú szakmai melléklete
Annex I lista
A brüsszeli
nómenklatúrában
szereplő vámtarifaszám

A termékek leírása

1. Árucsoport

Élő állatok

2. Árucsoport

Hús és élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékek

3. Árucsoport

Halak, rákfélék és puhatestűek

4. Árucsoport

Tejtermékek; madártojások; természetes méz

5. Árucsoport
05.04

Állati belső részek, hólyag és gyomor (kivéve a halakét), egészben vagy
darabokban

05.15

Máshová nem sorolt vagy máshol nem említett állati termék; az 1.
árucsoport vagy a 3. árucsoport szerinti, emberi fogyasztásra nem
alkalmas élettelen állat

6. Árucsoport

Élő fák és egyéb növények; gumók, gyökerek és hasonlók; vágott virágok
és díszítő lombozat

7. Árucsoport

Élelmezési célra alkalmas zöldségek, gyökerek és gumós gyökerek

8. Árucsoport

Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrus- és dinnyefélék héja

9. Árucsoport

Kávé, tea és fűszerek, a matétea (09.03 vtsz.) kivételével

10. Árucsoport

Gabonafélék

11. Árucsoport

Malomipari termékek; maláta és keményítő; sikér; inulin

12. Árucsoport

Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; különféle magvak és
gyümölcsök; ipari és gyógynövények; szalma és takarmány

13. Árucsoport
ex 13.03

Pektin

15. Árucsoport
15.01

Sertészsír és egyéb kiolvasztott sertészsiradék; kiolvasztott
baromfizsiradék

15.02

Kiolvasztatlan szarvasmarhafaggyú, juh- vagy kecskefaggyú; ezen
zsiradékokból előállított faggyú (beleértve az első lét („premier jus”))

15.03

Sertészsírsztearin, oleosztearin és faggyúsztearin; sertészsírolaj, oleoolaj
és faggyúolaj, nem emulgeálva, keverve vagy bármilyen más módon
elkészítve

15.04

Halból és tengeri emlősből nyert zsír és olaj, finomítva is

15.07

Folyékony vagy szilárd stabilizált növényi olajok, nyersen, finomítva vagy
tisztítva

15.12

Állati vagy növényi zsírok és olajok hidrogénezve, finomítva is, de tovább
nem elkészítve

15.13

Margarin, mesterséges zsiradék és más étkezési célra alkalmas
feldolgozott zsiradék

15.17

Zsíros anyagok, illetve állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai

16. Árucsoport

Húsból, halból, rákfélékből vagy puhatestűekből készült termékek

17. Árucsoport
17.01

Répacukor és nádcukor szilárd állapotban

17.02

Egyéb cukor; cukorszirup; műméz (természetes mézzel keverve is);
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karamell
17.03

Melasz, fehérítve is

17.05 (*)

Ízesített vagy színezett cukor, szirup és melasz, a bármilyen arányban
hozzáadott cukrot tartalmazó gyümölcslevek kivételével

18. Árucsoport
18.01

Kakaóbab egészben vagy törve, nyersen vagy pörkölve

18.02

Kakaóhéj, -hártya, -bőr és kakaóhulladék

20. Árucsoport

Zöldségfélékből, gyümölcsből vagy más növényrészekből előállított
készítmények

22. Árucsoport
22.04

Szőlőmust, erjedésben vagy alkohol hozzáadásától eltérő módon lefojtva

22.05

Friss szőlőből készült bor; szőlőmust alkohol hozzáadásával lefojtva

22.07

Más erjesztett italok (például almabor, körtebor és mézbor)

ex 22.08 (*)
ex 22.09 (*)

Az I. mellékletben felsorolt mezőgazdasági termékekből nyert bármilyen
erősségű etil-alkohol és szesz, denaturálva is; a likőrök, egyéb
szeszesitalok és szeszesitalok előállítására használt összetett alkoholos
készítmények („koncentrált kivonatok”) kivételével

22.10 (*)

Ecet és ecetpótlók

23. Árucsoport

Az élelmiszeripar melléktermékei; elkészített állati takarmányok

24. Árucsoport
24.01

Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék

45. Árucsoport
45.01

Természetes parafa, megmunkálatlan, aprított, szemcsézett vagy őrölt
parafa; parafahulladék

54. Árucsoport
54.01

Len, nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva; lenkóc és lenhulladék
(beleértve a foszlatott rongyhulladékot is)

57. Árucsoport
57.01

Kender (Cannabis sativa), nyersen vagy megmunkálva, de nem fonva;
kenderkóc és kenderhulladék (beleértve a foszlatott rongyhulladékot is)
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A Felhívás 3. számú szakmai melléklete
A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana:
A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított
arányának kiszámítása az alábbi képlet alkalmazásával történik:
NÁmező=

Szánt + Áll + Kert + Gyüm + Szőlő + Mező + Vad – Elad – Közv
NÁért

ahol:
NÁmező = mezőgazdasági tevékenység nettó árbevétel aránya
Szánt = szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás nettó árbevétele
Áll = állattenyésztés (állatok + állati termékek) nettó árbevétele
Kert = kertészeti termelés nettó árbevétele
Gyüm = gyümölcstermesztés nettó árbevétele
Szőlő = szőlő és szőlőbortermelés nettó árbevétele
Mező = mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele
Vad = vadgazdálkodás nettó árbevétele
Elad = eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele
Közv = közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele
NÁért = értékesítés nettó árbevétele
A számlálóban a támogatást igénylő/kedvezményezett a mezőgazdasági tevékenységeinek (a Gazdasági
Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere - TEÁOR’08 szerint a 01 nemzetgazdasági ág
alá besorolt tevékenységek, valamint a 1102 számú szőlőbortermelés szakágazat alá besorolt
tevékenység, amennyiben az saját termelésű szőlőből készült szőlőbortermelésre irányul) a kérelem
benyújtását megelőző utolsó teljes 11 lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételeit tüntesse fel. Az
állattenyésztés árbevételébe az állatok bértartása is beleszámít. A gépi bérmunka a mezőgazdasági
szolgáltatások árbevételéhez tartozik.
A mezőgazdasági árbevételt csökkenteni kell azoknak az eladott mezőgazdasági termékeknek a kérelem
benyújtását megelőző utolsó teljes* lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételeivel, amelyeket értékesítési
céllal vásároltak (pl. gabona felvásárlás után történő értékesítése).
Közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele: azoknak az eladott mezőgazdasági
szolgáltatásoknak a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételei,
amelyeket értékesítési céllal vásároltak.
A nevezőben a kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes* lezárt üzleti évre vonatkozó összes
értékesítés nettó árbevétele szerepel.
Sem a számlálóban, sem a nevezőben nem szerepel az áfa, a kompenzációs felár, valamint a
támogatások értéke.
A mezőgazdasági nettó árbevételbe nem számít bele a nem saját termelésű szőlő feldolgozása 12.

11 * fiatal mezőgazdasági termelő, illetve szociális szövetkezet támogatást igénylő kivételével, az érintett felhívásokban foglaltaknak megfelelően.
12

A partner és a kapcsolt vállalkozás által termelt szőlő saját termelésű szőlőnek számít.
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A tárgyévben elemi kárt szenvedett termelők a megyei kormányhivatal által kiadott igazolás alapján
megállapított árbevétel kieséssel a mezőgazdasági árbevételüket módosíthatják.
A mezőgazdasági őstermelők esetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6.
melléklete I. pontja az irányadó, azaz a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételnek a
mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó árbevételt kell tekinteni.
Abban az esetben, ha a támogatást igénylő aktív őstermelő státusza mellett egyéni vállalkozói
tevékenységet is végez, az őstermelői és az egyéni vállalkozói tevékenységből származó mezőgazdasági
árbevételek összegét kell viszonyítani az őstermelőként és egyéni vállalkozóként elért összes
árbevételhez a fenti képlet metodikája szerint.
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