Módosult a GINOP-1.2.1-14 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című felhívás

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak
bővítése” című (GINOP-1.2.1-14 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint.

Módosuló pont
megnevezése
3.2

Korábbi szöveg

Új szöveg

g)
amely azt a halászati és akvakultúra
tevékenységhez használja fel,
h)
amely azt a mezőgazdasági
termeléséhez használja fel,

ágazatba tartozó

termékek

elsődleges

i)
amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben:
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett
vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára
vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő
teljes vagy részleges továbbadás.
j)

g)
amely vállalkozás jelen Felhívás keretében már részesült
támogatásban;
h)
melynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete
alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása ezen
Felhívás keretében már részesült támogatásban.
i)
mely vállalkozás esetében a www.szechenyi2020.hu
weboldalon található Általános tájékoztatás „Kizáró okok” című 1.
számú mellékletben foglalt pontok valamelyike fennáll.

j)
amely azt a halászati és akvakultúra
tevékenységhez használja fel,

ágazatba tartozó

nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

k)
acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez,
szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton
történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a
kapcsolódó infrastruktúrához, energiatermelési, energiaelosztási

k) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági
termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,
amennyiben:
ka) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy
az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy

tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását
szolgáló beruházáshoz,
l)
Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és
értékesítését szolgáló beruházáshoz szintentartó beruházáshoz.
m)
Ha a támogatást igénylő (csoportszinten) a kérelem
benyújtását megelőző két évben azonos vagy hasonló
tevékenységet szüntetett meg az EGT területén, vagy a támogatási
kérelem benyújtásakor – egyidejűleg benyújtott nyilatkozat alapján –
tervezi, hogy azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az
EGT területén a támogatási kérelemben szereplő beruházás
befejezését követő két éven belül.

mennyisége alapján kerül rögzítésre,
kb) a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes
vagy részleges továbbadás.
l) amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az
exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
m) amely azt import áru helyett hazai áru használatától teszik
függővé,
n) amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó
versenyképtelen szénbányák bezárásához használja fel,

n)
amely vállalkozás jelen Felhívás keretében már részesült
támogatásban;

o) akinek támogatása
eredményezi

az

európai

uniós

jog

megsértését

o)
melynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete
alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása ezen
Felhívás keretében már részesült támogatásban.

p) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére
kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget.

p)
mely vállalkozás esetében a www.szechenyi2020.hu
weboldalon található Általános tájékoztatás „Kizáró okok” című 1.
számú mellékletben foglalt pontok valamelyike fennáll.

q) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás
esetén:

A fentieken túlmenően regionális beruházási támogatás
támogatási kategória esetén nem nyújtható támogatás azon
támogatást igénylő részére:

e)
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

r)
acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez,
szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton

meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához
és értékesítéséhez használja fel,
f)
azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági
termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel,
amennyiben:
a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett
vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára
vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő
teljes vagy részleges továbbadás.
g)

amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,

h)
amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az
exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és
működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
i)
amely azt import áru helyett hazai áru használatától teszik
függővé,
j)
amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá
tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használja fel,
k)
amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának nem tett eleget,
l)
akinek támogatása az európai uniós jog megsértését
eredményezi.

történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a
kapcsolódó infrastruktúrához, energiatermelési, energiaelosztási
tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását
szolgáló beruházáshoz,
s)
amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló
Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő
mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával
vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz
nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek
eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági
terméknek,
t)
abban az esetben, ha a támogatási kérelem benyújtását
megelőző két évben:
ta) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy
hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT
megállapodás egyik szerződő felének területén található
létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy
másik szerződő felének területén található azon létesítménybe
helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott
létesítmény),
tb) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított
termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a
célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy
igényeit elégíti ki, és
tc) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az
EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló

tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
u)
amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel
támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10)
bekezdésében meghatározott feltételekkel,
v)
amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel
támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11)
bekezdésében meghatározott feltételekkel,
amely szintentartó beruházáshoz igényel támogatást,

w)

x)
azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség
nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Lábjegyzet: A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162§. értelmében
2018. május 22-től: Pénzügyminisztérium.

3.3

4.6

Kötelező vállalások, monitoring mutatók

Kötelező vállalások, indikátorok

4.6.2

Monitoring mutatók

Kötelező vállalásokhoz kapcsolódó monitoring mutatók

a) Kötelező vállalásokhoz (4.6.1 a), b) pontjához) kapcsolódó
monitoring mutatók


Átlagos statisztikai állományi létszám (nő, férfi,
fogyatékos, roma megbontásban)



Éves nettó
bevétel

b) Szakpolitikai mutatók

árbevétel/Adóalapba

Jelen fejezet 1-2.) pontjaiban foglalt monitoring mutatók a kötelező
vállalásokhoz (a Felhívás 4.6.1 pontjához) kapcsolódóan kerülnek
bekérése. A kötelező vállalásokhoz kapcsolódó monitoring mutatók
esetében a vállalt célérték nem teljesítése szankcionálásra kerül.
Mutató neve

beszámított
1.

2.

Mértékegység

Mutató forrása

Éves nettó árbevétel/adóalapba
beszámított bevétel

Ft

Éves beszámoló/ SZJA bevallás

Átlagos statisztikai állományi

Fő

NAV (APEH) adóbevallás statisztikai

létszám, megbontva az alábbiak

létszámot tartalmazó oldala és/vagy





A fejlesztésből adódó energia-megtakarítás/és
megújuló energia felhasználás éves becsült
összege
Projekt által teremtett új munkahelyek száma

belső munkaügyi nyilvántartás

szerint:
a)

Átlagos statisztikai állományi
létszám – nő

b)

Átlagos statisztikai állományi
létszám – férfi

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a
projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni.

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a
projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni. A fenti mutatók
teljesítésének vizsgálata a benyújtandó fenntartási jelentések
ellenőrzése során történik.
A támogatást igénylő a számszerűsíthető eredményeket köteles
teljesíteni. A számszerűsíthető eredmények nem teljesítése esetén a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak
megfelelően kell eljárni.

4.6.3.

Indikátorok

Továbbá a kedvezményezettek projektjeik megvalósításával
hozzájárulnak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Programban foglalt alábbi indikátor célértékek teljesítéséhez:
Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa

Célérték (OP
szerinti, 2023)

Azonosító

Vissza nem térítendő
támogatásban
részesülő vállalkozások
száma

ERFA

vállalkozás

közös
kimeneti

5 375

CO02

A támogatott új
vállalkozások száma

ERFA

vállalkozás

közös
kimeneti

1 000

CO05

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

ERFA

EUR

közös
kimeneti

1 360 464 248

CO06

A foglalkoztatás
növekedése a
támogatott
vállalkozásoknál

ERFA

teljes munkaidő
egyenérték
(FTE)

közös
kimeneti

20 000

CO08

A kkv-k nettó árbevétele

ERFA

EUR

OPeredmény

192 819 447 645

1.2

A támogatást igénylőnek a fenti indikátorokra projektszinten nem
szükséges célértéket tervezni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos
csökkentése mellett jogosult csökkenteni az indikátor célértéket a
támogatási szerződésben/támogatói okiratban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási
szerződésben/támogatói okiratban meghatározott érték 75%-át, a
vissza nem térítendő támogatás arányosan csökkentésre kerül,
illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás
arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles
visszafizetni.
4.7

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 3 évig, a
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt

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

megfelel a 1303/2013/EK Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
5.9.

foglaltaknak.

Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések
szabályok:
1. Regionális beruházási támogatás esetén
a)

A támogatás felhasználására vonatkozó általános
szabályokat az Európai Parlament és a Tanács
1303/2013 rendelet szabályozza.

b)

A regionális beruházási támogatásra vonatkozó részletes
szabályokat a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában a bizonyos támogatások bizonyos
kategóriák fajtáinak a közös a belső piaccal
összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról
(általános
csoportmentességi
rendelet)
szóló
651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.),a 20142020
programozási
időszakra
rendelt
források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014.
(X.10.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. Rendelet),
valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet szabályozza. A regionális beruházási
támogatás igénybevételének további feltételei: támogatás
a Korm. rendelet 25. § (1) alapján a tervezett beruházás
bekezdése szerinti induló beruházásnak nyújtható.

c)

A támogatást igénylő vállalja, hogy a termelési folyamat
alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén
a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható
költségek
összege
meghaladja
az
alapvetően
megváltoztatandó
eredeti
termelési
folyamathoz
kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának
adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv
szerinti értékcsökkenés összegét.

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.
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak
nyújtott támogatás és a csekély összegű támogatás, amennyiben
azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely
egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami
támogatással
halmozható.
Az
azonosítható
elszámolható
költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi
rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában

d)

Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben
addig nem gyártott termékekkel történő bővítését
eredményező beruházás esetén a támogatást igénylő
nyilatkozik, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező
fejlesztés elszámolható költségei legalább 200%-kal
meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt
és az új tevékenység keretében is használni tervezett
eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben
nyilvántartott könyv szerinti értékét.”

meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy
támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható
költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.

5.9.1
A felhívás keretében nyújtott
kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok

egyes

támogatási

1. Regionális beruházási támogatás esetén
a)
A regionális beruházási támogatásra vonatkozó részletes
szabályokat a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában a bizonyos támogatások bizonyos
kategóriák fajtáinak a közös a belső piaccal
összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról
(általános
csoportmentességi
rendelet)
szóló
651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.),a 20142020
programozási
időszakra
rendelt
források
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014.
(X.10.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. Rendelet),
valamint az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet szabályozza. A regionális beruházási
támogatás igénybevételének további feltételei: támogatás
a Korm. rendelet 25. § (1) alapján a tervezett beruházás
bekezdése szerinti induló beruházásnak nyújtható.
b)
Regionális
beruházási
támogatás
a
2014-2020
programozási időszakra rendelt források felhasználására
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm.

rendeletben,
c)
az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendeletben foglaltakkal összhangban nyújtható.
A regionális beruházási támogatás igénybevételének feltétele, hogy
a tervezett beruházás olyan induló beruházásnak minősüljön,
amelyet a beruházó az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a DélAlföld, a Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl, vagy a Nyugat-Dunántúl
régióban valósít meg.
Az induló beruházás olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak
beszerzésére irányuló beruházás, amely


új létesítmény létrehozatalát, vagy



egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy



egy
meglévő
létesítmény
termékkínálatának
a
létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő
bővítését (diverzifikáció), vagy



egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának
alapvető megváltoztatását eredményezi (modernizáció),



egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független
harmadik fél beruházó általi felvásárlására irányul, amely
létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.

Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem
gyártott termékekkel történő bővítését eredményező beruházás
esetén a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy a támogatási kérelem
tárgyát képező fejlesztés elszámolható költségei legalább 200%-kal
meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új

tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a
beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti
értékét.”

