Újra beadhatók a támogatási kérelmek „A KKV-k versenyképességének növelése
adaptív technológiai innováció révén” című felhívásra
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció” című (GINOP2.1.8-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint módosult:
Módosuló
pont
megnevezése

1.2.
A
rendelkezésre
álló forrás
3.4.1.1.
Műszaki
és
szakmai
elvárások „o”
pontja

Korábbi szöveg

Új szöveg

Az együttműködés keretében a
Kormány vállalja, hogy:
•
a
Felhívás
feltételeinek
megfelelő projekteket minimum 5
millió Ft – maximum 15 millió Ft
közötti vissza nem térítendő
támogatásban
részesíti
a
rendelkezésre álló forrás erejéig
Felhívjuk a tisztelt támogatást
igénylők
figyelmét,
hogy
a
Felhívás, az ÁÚF, a támogatási
kérelem adatlap, továbbá ezek
dokumentumai esetén az Irányító
Hatóság,
illetve
a
Miniszterelnökség a változtatás
jogát fenntartja, ezért kérjük,
hogy kövessék figyelemmel a
www.szechenyi2020.hu honlapon
megjelenő közleményeket!

Az együttműködés keretében a
Kormány vállalja, hogy:
•
a
Felhívás
feltételeinek
megfelelő projekteket minimum 5
millió Ft – maximum 30 millió Ft
közötti
vissza
nem
térítendő
támogatásban
részesíti
a
rendelkezésre álló forrás erejéig
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
Minisztérium
a
változtatás jogát fenntartja, ezért
kérjük, hogy kövessék figyelemmel
a www.szechenyi2020.hu honlapon
megjelenő közleményeket!

A Felhívás meghirdetésekor a
támogatásra rendelkezésre álló
tervezett
keretösszeg
22,275
milliárd Ft.

A
Felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra
rendelkezésre
álló
tervezett
keretösszeg
42,275
milliárd Ft.

Kiemelkedően jelentős kockázatot
jelenthet például:
 ha a támogatást igénylő,
illetve
az
árajánlat
adó/szállító
székhelye,
telephelye,
fióktelepe
között egyezés áll fenn,
 ha
a
megvalósítási
helyszín nem alkalmas a
támogatási
kérelemben
jelzett
tevékenység
végzésére,
 ha a megvásárolt eszközök
a fenntartási időszakban
együtt sem alkalmasak a
támogatási
kérelemben
megjelölt
tevékenység
végzésére,

Kiemelkedően jelentős kockázatot
jelenthet például:
•
ha a támogatást igénylő,
illetve az árajánlat adó/szállító
székhelye, telephelye, fióktelepe
között egyezés áll fenn,
•
ha a megvalósítási helyszín
nem
alkalmas
a
támogatási
kérelemben jelzett tevékenység
végzésére,
•
ha a megvásárolt eszközök a
fenntartási időszakban együtt sem
alkalmasak
a
támogatási
kérelemben megjelölt tevékenység
végzésére,
•
ha a támogatást igénylő
egyedi,
rendelésre
gyártott
eszközök beszerzését tervezi és







3.4.1.1.
Műszaki
és
szakmai
elvárások „q”
pontja

3.4.1.1.1
Kötelező
vállalások

ha a támogatást igénylő,
illetve
az
ajánlat
adó/szállító
szakmai
kompetenciái,
gazdálkodási vagy tárgyi
erőforrásai
nem
alkalmasak
a
projekt
megvalósítására
ha
a
saját
forrás
magánszeméllyel, különös
tekintettel
külföldi
magánszeméllyel,
vagy
külföldi
vállalkozással
kötött
kölcsönszerződés
alapján, vagy tagi kölcsön
révén biztosított,
ha a pénzügyi teljesítés
több
kisösszegű
részátutalás révén, vagy
nagy összegű készpénzes
kiegyenlítés
révén
történik.

A
nemzeti
vagy
horizontális
ágazati prioritások:
i) Egészséges társadalom és jólét;
ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari
technológiák;
iii) Tiszta és megújuló energiák;
iv) Fenntartható környezet;
v)
Egészséges
és
helyi
élelmiszerek;
vi) Agrár-innováció;
vii)
Infokommunikációs
technológiák és szolgáltatások;
viii) Befogadó és fenntartható
társadalom, élhető környezet
1.
Saját
tőke
mértékének
növelése
A támogatást igénylő vállalja,
hogy saját tőkéje a projekt
megvalósítás
befejezését
követően a fenntartási időszak
első üzleti évében a teljes megítélt
támogatási összeg legalább 50%ával növekszik és annak mértéke
nem csökken a fenntartási időszak
végéig.

azoknak a tervezett támogatás
tartalma
megközelítőleg
megegyezik
az
igényellehető
támogatás maximumával,
•
ha az árajánlat adó/szállító a
honlapja alapján az árajánlatban
szereplő
eszköz,
szoftver
kereskedelmével nem foglalkozik,
illetve, ha az árajánlatban szereplő
tétel
szokásos
piaci
árának
ellenőrzése nem lehetséges,
•
ha a támogatást igénylő,
illetve
az
ajánlat
adó/szállító
szakmai kompetenciái, gazdálkodási
vagy
tárgyi
erőforrásai
nem
alkalmasak
a
projekt
megvalósítására
•
ha
a
saját
forrás
magánszeméllyel,
különös
tekintettel
külföldi
magánszeméllyel,
vagy
külföldi
vállalkozással
kötött
kölcsönszerződés alapján, vagy tagi
kölcsön révén biztosított,
•
ha a pénzügyi teljesítés több
kisösszegű részátutalás révén, vagy
nagy
összegű
készpénzes
kiegyenlítés révén történik.
A nemzeti vagy horizontális ágazati
prioritások:
i) Egészséges társadalom és jólét;
ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari
technológiák;
iii) Tiszta és megújuló energiák;
iv) Fenntartható környezet;
v)
Egészséges
és
helyi
élelmiszerek;
vi) Agrár-innováció;
vii)
Befogadó
és
fenntartható
társadalom, élhető környezet
1.
Saját
tőke
mértékének
növelése
A támogatást igénylő vállalja, hogy
saját tőkéje a projekt megvalósítás
befejezését követően a fenntartási
időszak első üzleti évében a teljes
megítélt
támogatási
összeg
legalább 50%-ával növekszik a
támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes
üzleti évi értékéhez képest és
annak mértéke nem csökken a
fenntartási időszak végéig.

3.5.2. A
projekt
végrehajtásár
a
rendelkezésre
álló időtartam

A támogatást igénylő projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolás
(záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának végső határideje a
projekt fizikai befejezését követő
15. nap, de legkésőbb 2018.
november 15. A két időpont közül
a korábbi az irányadó.

3.7.1.
Indikátorok

Jelen
Felhívás
esetében
az
Operatív Programban foglaltaknak
megfelelően a Kedvezményezett
az alábbi indikátorokról köteles
adatot
szolgáltatni
és
projektszintű célértéket teljesíteni

4.1
Támogatást
igénylők köre

A
GINOP-2.1.8-17
Felhívás
esetében
nem
nyújthat
be
támogatási
kérelmet
azon
támogatást igénylő, amely a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program 2. prioritásában
benyújtott támogatási kérelme
kapcsán
már
részesült
támogatásban, vagy a támogatási
kérelmének
elbírálása
folyamatban van (beleértve a
kifogáskezelési eljárást is). Kivéve
ez alól, ha a támogatást igénylő a
támogatás
részére
történt
megítélése ellenére nem kötött
Támogatási
Szerződést/nem
kapott Támogatói Okiratot, vagy a
támogatást igénylő elállt attól.

A támogatást igénylő projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolás
(záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának végső határideje a
projekt fizikai befejezését követő
15. nap, de legkésőbb a Támogatói
Okirat hatályba lépését követő 6.
hónap végéig, de legkésőbb 2019.
december 31-ig. Az időpontok közül
a legkorábbi az irányadó.
Projektszinten nem releváns

A
GINOP-2.1.8-17
Felhívás
esetében
nem
nyújthat
be
támogatási
kérelmet
azon
támogatást
igénylő,
amely
a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program 2. prioritásában
benyújtott
támogatási
kérelme
kapcsán
már
részesült
támogatásban, vagy a támogatási
kérelmének elbírálása folyamatban
van (beleértve a kifogáskezelési
eljárást is). Kivéve ez alól, ha a
támogatást igénylő a támogatás
részére történt megítélése ellenére
nem
kötött
Támogatási
Szerződést/nem kapott Támogatói
Okiratot, vagy a támogatást igénylő
elállt attól. Jelen Felhívás nem zárja
ki annak a lehetőségét, hogy egy
támogatást igénylő kapcsolt vagy
partner vállalkozása is nyújtson be
támogatási kérelmet ugyanezen
Felhívás keretében.
Jelen Felhívás nem zárja ki annak a
lehetőségét, hogy a GINOP-2.
prioritásban
egyéb
benyújtott
projekttel rendelkező vállalkozás
kapcsolt vagy partner vállalkozása
támogatási kérelmet nyújtson be
jelen Felhívásban.
Ebben az esetben az egy és
ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások
részére
odaítélt
csekély összegű támogatás bruttó
támogatástartalma sem haladhatja
meg
három
pénzügyi
év

tekintetében
az
1407/2013/EU
bizottsági rendelet szerinti 200 000
/ 100 000 eurónak, megfelelő
forintösszeget.
4.1.2.
Gazdálkodási
formakód
szerint
4.2
Támogatásba
n
nem
részesíthetők
köre „f” pont

4.3
A
támogatási
kérelem
benyújtásána
k
határideje
és módja

5.2
A
projekt
javaslat
maximális
elszámolható
összköltsége

5.3
A
támogatás
mértéke,
összege
5.4
Előleg
igénylése

f, amely jelen 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
a) Jelen Felhívás keretében a
támogatási kérelmek benyújtására
2017. december 11-én 12 órától
2018. február 15-én 12 óráig
lehetséges

Amennyiben a támogatást igénylő
(a cégkivonatban is feltüntetett)
jogelőddel rendelkezik, abban az
esetben a jogelőd cég adatai
figyelembe vételre kerülnek.
f, akinek a projekt keretében
igényelt támogatása meghaladja a
támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok
által jóváhagyott), legutolsó lezárt,
teljes üzleti év éves beszámoló
szerinti árbevétel összegét
a)
Jelen Felhívás keretében a
támogatási kérelmek benyújtására
2017. december 11-én 12 órától
2018. szeptember 27-én 12 óráig
lehetséges

d, Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési
Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.

d, Pénzügyminisztérium
Gazdaságfejlesztési
Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.

Jelen Felhívás keretében a projekt
elszámolható összköltsége nem
haladhatja meg a támogatási
kérelem benyújtását megelőző
jóváhagyott
(közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok
által
jóváhagyott),
legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló
szerinti
árbevétel
összegét.
Az
igényelhető
vissza
nem
térítendő
támogatás
összege:
minimum 5 millió forint, maximum
15 millió forint.
Jelen
Felhívás
keretében
támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású
tevékenységekre a vissza nem
térítendő
támogatás
vonatkozásában igénybe vehető
támogatási
előleg
maximális
mértéke a megítélt támogatás 75
%-a lehet. Egyszeri elszámolás

Jelen Felhívás keretében a projekt
keretében igényelt támogatása nem
haladhatja
meg
a
támogatási
kérelem
benyújtását
megelőző
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés,
illetve
a
tulajdonosok
által
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes
üzleti év éves beszámoló szerinti
árbevétel összegét.
Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege: minimum 5
millió forint, maximum 30 millió
forint.
Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek
esetében
az
utófinanszírozású tevékenységekre
a vissza nem térítendő támogatás
vonatkozásában igénybe vehető
támogatási
előleg
maximális
mértéke a megítélt támogatás 75
%-a
lehet.
Támogatási
előleg
kizárólag
többszöri
elszámolás

esetén támogatási
igényelhető.
5.6
Az
elszámoltatha
tóság további
feltételei

6.1.
A
támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek
listája

előleg

nem

d) Adott támogatási kérelem
keretében
legfeljebb
4
db
költségtétel rögzítése lehetséges.
Egy
típusú
költségtételhez
darabszám
korlátozás
nem
kapcsolódik.
A
költségtétel
beazonosíthatóságának érdekében
egy költségtételhez csak 1 nyertes
ajánlat kapcsolódhat.

e) A kedvezményezettnek projekt
szintű
elkülönített
számviteli
nyilvántartást kell vezetnie, a
projekttel
kapcsolatos
minden
dokumentumot elkülönítetten kell
nyilvántartania, és legalább 2027.
december 31-éig megőriznie
e) A projekt keretén belül a
támogatási
igény
benyújtását
követően beszerzésre kerülő új
eszköz esetén minden költségtétel
alátámasztására 3 db érvényes,
független
árajánlatadó
által
kiállított,
árajánlat
csatolása
szükséges, amely tartalmazza:

f) Immateriális javak beszerzése
esetén
minden
költségtétel
alátámasztására 3 db érvényes,
független
árajánlatadó
által
kiállított,
árajánlat
csatolása
szükséges, amely tartalmazza:
viii.
know-how,
esetében
mellékelni szükséges az ajánlati
árat
alátámasztó
szabadalmi
kamara
nyilvántartásába
vett
ügyvivő által készített szellemi
vagyon értékelést és a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala által
kiadott,
írásos
véleménnyel

esetén
igényelhető,
egyszeri
elszámolás
esetén
támogatási
előleg nem igényelhető.
d)
Adott támogatási kérelem
keretében
legfeljebb
4
db
költségtétel rögzítése lehetséges.
Egy
típusú
költségtételhez
darabszám
korlátozás
nem
kapcsolódik.
A
költségtétel
beazonosíthatóságának érdekében
egy költségtételhez csak 1 nyertes
ajánlat kapcsolódhat. Több önállóan
is
működőképes
eszköz
egy
költségtétel alatti összevonása nem
lehetséges, még akkor, sem ha
azok technológiai egy egységet
képeznek.
e) A kedvezményezettnek projekt
szintű
elkülönített
számviteli
nyilvántartást
kell
vezetnie,
a
projekttel
kapcsolatos
minden
dokumentumot elkülönítetten kell
nyilvántartania, és legalább 2028.
december 31-éig megőriznie
e) A projekt keretén belül a
támogatási
igény
benyújtását
követően beszerzésre kerülő új
eszköz esetén minden költségtétel
alátámasztására 3 db érvényes,
független
árajánlatadó
által
kiállított, cégszerűen aláírt árajánlat
csatolása
szükséges,
amely
tartalmazza:
xi.
amennyiben az árajánlatadó
honlappal nem rendelkezik, úgy 3
db releváns, a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 6 hónapból
származó referencia feltüntetése
szükséges az árajánlaton.
f)
Immateriális
javak
beszerzése
esetén
minden
költségtétel alátámasztására 3 db
érvényes, független árajánlatadó
által kiállított, cégszerűen aláírt
árajánlat
csatolása
szükséges,
amely tartalmazza:
viii.
amennyiben az árajánlatadó
honlappal nem rendelkezik, úgy 3
db releváns, a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 12 hónapból
származó referencia feltüntetése
szükséges az árajánlaton,
ix.
know-how,
esetében
mellékelni szükséges az ajánlati

kiegészített
jelentést.

újdonságkutatási

árat
alátámasztó
szabadalmi
kamara
nyilvántartásába
vett
ügyvivő által készített szellemi
vagyon értékelést és a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala által
kiadott,
írásos
véleménnyel
kiegészített
újdonságkutatási
jelentést.

Továbbá módosult a Felhívás 2.
számú szakmai mellékletét képező Fejlesztendő
tevékenységek TEÁOR besorolása lista, illetve az 1. számú szakmai mellékletét képező
Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok lista.

