
 

Módosítások jegyzéke 

A társadalmasítás, valamint az intézményrendszerhez érkezett megkeresések alapján az irányító 

hatóság az alábbi módosításokat eszközölte a palyazat.gov.hu oldalon, 2021.10.01. napon megjelent 

felhívástervezethez képest.   

 

Felhívás adott pontja: Módosítás összefoglalása: 

Felhívás bevezető rész 
A tervezett keretösszeg 22 Mrd Ft, melyből a nagyvállalatok részére 
rendelkezésre álló forrás összege maximum 80%. 

Felhívás 2.1.1.  Kötelezően 
megvalósítandó önállóan 
támogatható tevékenységek 

A Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek 
két új alábbi ponttal került kiegészítésre 
c) Szoftverfejlesztés 
d) Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing 

tevékenység 

Felhívás 2.2. A támogatható 
tevékenységek állami 
támogatási szempontú 
besorolása 

Az átmeneti és a regionális beruházási kategóriák 
tevékenységenként egymással kombinálhatóak! 

Felhívás 3.1. Vissza kell-e 
fizetni a támogatást 

Törlésre került a „Brexitből származó – 2023. december 31. napjáig 
– becsült kár összege a 25%-ot meghaladja a ténylegesen felmerült 
kár összegét, akkor a különbözet teljes összegét szükséges 
visszafizetni”. 

Felhívás 5.2. Milyen 
indikátorok teljesítéséhez kell 
hozzájárulni 

A Felhívás 3.1 pontjában foglaltakkal összhangban – visszamérés 
céljából – adatszolgáltatási kötelezettség került megállapításra, 
mely a kitöltő programban indikátorként került rögzítésre. 

Felhívás 7.1 Mennyi előleg 
igényelhető 

Jelen felhívás keretében az igénybe vehető maximális előleg 
mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 500.000.000,- Ft. 

Felhívás 7.8. Milyen 
költségek nem számolhatók 
el. 

Az utazási- és szállásköltségek továbbra sem elszámolhatóak, de 
nevezett szabály alól kivételt képeznek a képzés tevékenységhez 
kapcsolódó költségek. 

Felhívás 8.3.1. A támogatási 
kérelem jogosultsági 
ellenőrzése és 8.3.2 A 
támogatási kérelem tartalmi 
értékelése 

Pontosításra kerültek a jogosultsági és tartalmi értékeléshez 
kapcsolódó eljárásrendi lépések, különös tekintettel a hiánypótlás és 
tisztázó kérdés szabályaira. 

Felhívás 8.3.2. A támogatási 
kérelem tartalmi értékelése 

A Felhívás 13.1. pontjában foglaltakkal összhangban új pontozásos 
értékelési szempont (A Brexitből eredő kár a Felhívás 13.1. 
pontjában meghatározott kiemelt ágazathoz tartozik) került 
nevesítésre, mellyel együtt összesen 80 pont érhető el, a 
támogathatósági minimum pont változatlanul hagyása mellett. 

Felhívás 12.1. Milyen 
dokumentumokat kell csatolni 
a támogatási kérelemhez 

- Az irányító hatóság a műszaki-, szakmai tartalom megfelelő 
és kellőképpen részletes bemutatása érdekében szakmai koncepció 
benyújtását várja el. A szakmai koncepció tartalmára vonatkozó 
előírásokat a Felhívás 4. számú melléklete tartalmazza. 
- Nyilatkozat a Felhívás 3.3 pontjában foglaltakról. 

Felhívás 13.1. A felhívás 
indokoltsága 

Nevesítésre került a Brexit által okozott károk által leginkább sújtott 
ágazatok az alábbiak szerint: 

- baromfi-feldolgozás, 
- fagyasztott zöldség előállítása, 
- keményítő és származékainak (etanol) előállítása, 
- logisztikai ágazat. 

Felhívás 13.2. A felhíváshoz 
kapcsolódó jogszabályok 

Megjelent az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1755 
rendelete a Brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék 
létrehozásáról. 

Felhívás 13.3. További 
mellékletek 

Jelen felhívás mellékletét képezi a Magyar vállalkozások pályázati 
támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő forrásának 
(Brexit Adjustment Reserve – Brexit Alkalmazkodási Tartalék - BAR) 
keretéből származó források felhasználására vonatkozó eljárásrend. 
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