Módosult az „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai
innováció révén” című felhívás
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A KKV-k
versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció” című (GINOP-2.1.8-17 kódszámú)
felhívás az alábbiak szerint módosult:
Módosuló pont
megnevezése

5.4
Előleg
igénylése

Korábbi szöveg

Új szöveg

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,
•
a
támogatási
előleggel
kapcsolatos feltételeknek megfelelő
támogatott
projekteknek
jelen
Felhívás keretében a megítélt, vissza
nem térítendő támogatás legfeljebb
75%-ának megfelelő támogatási
előleget biztosít.
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
igényelhető,
egyszeri
elszámolás
esetén
támogatási előleg nem igényelhető.

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,
•
a
támogatási
előleggel
kapcsolatos feltételeknek megfelelő
támogatott projekteknek jelen Felhívás
keretében a megítélt, vissza nem
térítendő támogatás legfeljebb 50%ának megfelelő támogatási előleget
biztosít.
Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre a vissza nem térítendő
támogatás vonatkozásában igénybe
vehető támogatási előleg maximális
mértéke a megítélt támogatás 50 %-a
lehet. Támogatási előleg kizárólag
többszöri
elszámolás
esetén
igényelhető, egyszeri elszámolás esetén
támogatási előleg nem igényelhető.
Tájékoztatjuk, hogy többszöri elszámolás
esetén a záró kifizetési igénylésen kívül a
támogatást igénylő a megvalósítási
időszakban maximum egy időközi
kifizetési igénylést nyújthat be.
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

5.6
Az
elszámolhatóság
további feltételei

első részlete - kifizetésétől számított 12
hónapon belül, illetve a benyújtott
kifizetési igénylés vagy más körülmény így különösen a helyszíni ellenőrzés
tapasztalatai - a támogatás nem
rendeltetésszerű
felhasználását
bizonyítja
b) Jelen Felhívás esetében egyszeri és b) Jelen Felhívás esetében egyszeri és
többszöri elszámolásra is van többszöri elszámolásra is van lehetőség,
lehetőség. Egyszeri elszámolás esetén azonban záró kifizetési igénylésen kívül a
támogatási előleg nem igényelhető.
támogatást igénylő a megvalósítási
időszakban maximum egy időközi
kifizetési igénylést nyújthat be. Egyszeri
elszámolás esetén támogatási előleg
nem igényelhető.

