Módosult az „Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak” című (GINOP3.2.1-15 kódszámú) felhívás

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program KKV-knak” című (GINOP-3.2.1-15 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint.
Módosuló pont
megnevezése
1. oldal

4. oldal

Korábbi szöveg

Új szöveg

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban és a Nemzeti
Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld könyv Digitális
gazdaság
pillérében
célul
tűzte
ki
a
vállalkozások
versenyképességének javítását, a munkaalapú társadalom
megvalósításához történő hozzájárulást, az IKT megoldásokat
használó KKV-k számának növelését, a bel- és külpiacokra képes
KKV-k megerősítését, ezáltal is a területi egyenlőtlenségek
csökkentését.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban, a Nemzeti
Infokommunikációs Stratégia (NIS) és IKT Zöld könyv Digitális
gazdaság pillérében és a 2012/2015. (XII. 29.) határozatával
elfogadott Digitális Jólét Program életre hívásával célul tűzte ki a
vállalkozások versenyképességének javítását, a munkaalapú
társadalom megvalósításához történő hozzájárulást, az IKT
megoldásokat használó KKV-k számának növelését, a bel- és
külpiacokra képes KKV-k megerősítését, ezáltal is a területi
egyenlőtlenségek csökkentését.

4,6 milliárd Ft
Miniszterelnökség

6 milliárd Ft
Innovációs és Technológiai Minisztérium

4,6 milliárd Ft

A Felhívás célja továbbá a Digitális Jólét Program (továbbiakban:
DJP) stratégiai célkitűzések megvalósításának - ezen belül
kifejezetten, a Digitális Jólét Pénzügyi Programok - támogatása.
A létrehozott Program közvetetten hozzájárul a digitális gazdaság
fejlesztéséhez.
A Felhívás alapján létrehozott Program hozzájárul továbbá a DJP
célkitűzéseinek elérését támogató vállalati IKT projektek
alapításához, kedvezményes kockázati tőkebefektetés és hitel
kihelyezéséhez, felelős forrásfelhasználáshoz.
6 milliárd Ft

1.1

1.2

3.1

3.1.1

7.
további szakmai tevékenységek:
•
további, a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó
iroda, terem, kiállítóhely, illetve eszközök bérlése
•
további, a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó
kiküldetés, utazás, szállás lebonyolítása
•
további, a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó
immateriális javak beszerzése
•
kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása
•
könyvvizsgálat
•
közbeszerzési eljárások lebonyolítása
•
minőségbiztosítás ( a konzorcium egy tagja által végezhető
tevékenység)
•
IKT tanácsadás

7.
•
•
•

Digitális Jólét Pénzügyi Program szakértői támogatása
akviráció, projektgenerálás
illeszkedés-vizsgálat, szakterületi előminősítés
utókövetés, monitoring

8.
további szakmai tevékenységek:
•
további, a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó
iroda, terem, kiállítóhely, illetve eszközök bérlése
•
további, a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó
kiküldetés, utazás, szállás lebonyolítása
•
további, a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó
immateriális javak beszerzése
•
kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása
•
könyvvizsgálat
•
közbeszerzési eljárások lebonyolítása
•
minőségbiztosítás ( a konzorcium egy tagja által végezhető
tevékenység)
•
IKT tanácsadás
•
szakmai eredmények feldolgozása, vállalkozáskutatás,
elemzés
A Digitális Jólét Nonprofit Kft. (DJ NKft.) szintjén az előminősítési
szolgáltatások kapcsán felmerülő indokolt költségei fedezésére
kapott támogatás nem tartalmaz a felhívás szerint állami támogatást.
A DJ NKft. szakértői által végzett előminősítés nem minősül állami
támogatásnak a kkv-k szintjén, mivel az előminősítés önmagában
nem jelent gazdasági előnyt a kkv-k számára.
(Korm. rendelet 6. § 9-10. pontjai)
Támogatható
tevékenység

Támogatás jogcíme

Támogatási
kategória

Digitális Jólét
Pénzügyi
Program
szakértői
támogatása

3.3.2

3.5.1

a) az információs és
kommunikációs
technológia
szektor
nemzetközi
versenyképesség
ének növelése
b) a vállalkozások
informatizáltságán
ak növelése
(Korm. rendelet 6.
§ 8-9. pontjai)

kis- és
középvállalkozásnak
nyújtott innovációs
támogatás és
csekély összegű
támogatás (a 20142020 programozási
időszakra rendelt
források
felhasználására
vonatkozó uniós
versenyjogi
értelemben vett
állami támogatási
szabályokról szóló
255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet 7. §
10., illetve 23.
pontja)

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig
nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését
követően legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2019.
július 31.-ig kell befejezni.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása
(záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt
fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2019. október 30.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a Támogatási szerződés hatályba lépéséig
nem kezdődött meg, a Támogatási szerződés hatályba lépését
követően legfeljebb 64 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb
2020.12.31.-ig kell befejezni.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása
(záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt
fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2021. március 31.

a) A projekt által bevont kkv-k száma legalább eléri a 6500
darabot (ebbe a kommunikációs kampány nem számít bele)

a) A Támogatásban részesülő vállalkozások száma legalább
eléri a 6500 darabot a projekt fizikai befejezéséig (ebbe a
kommunikációs kampány nem számít bele)

b) A projekt által bevont vállalkozásoknál (kkv-knál) újonnan
bevezetett IKT alkalmazások száma eléri a 8000 darabot.

b) A támogatott vállalkozásoknál újonnan bevezetett IKT

Mutatók

Célszámok

Célérték Definíció/ Mutató
elérésének forrása/Mérés módja
időpontja

A projekt által bevont
kkv-k száma

6500 db

Projekt
A program által elért
fizikai
kevésbé fejlett régiókban
befejezése működő (legalább
telephellyel és azon
legalább 1 fő
foglalkoztatottal
rendelkező) hazai,
kevésbé fejlett régiókban
működő mikro-, kis- és
középvállalkozások
száma, amelyek az
„informatikailag felkészült
vállalkozás” minősítést
megkapják a projekt
megvalósítási ideje alatt.
Közvetlen
kedvezményezett
(projektgazda,
projektdokumentáció)

A programba bevont
(közvetetten támogatott)
vállalkozásoknál (kkvknál) újonnan
bevezetett IKT
alkalmazások száma

8000 db

Projekt
Azon kamarai vállalati IKT
fizikai
tanácsadók révén
befejezését megkeresett vagy a
követő 2. program által máshogyan
év végéig elért, kevésbé fejlett
régiókban működő
(legalább telephellyel és
azon legalább 1 fő
foglalkoztatottal
rendelkező) hazai, mikro-,
kis- és
középvállalkozásoknál
bevezetett üzleti célú IKT
(szoftver) alkalmazások,

alkalmazások száma eléri a 8000 darabot a projekt fizikai
befejezést követő 1. év végéig.
Alap

Mértékegység

Típusa

Célérték

Azonosító

Támogatásban
részesülő
vállalkozások száma

ERFA

db

Közös
kimeneti

6 500

CO01

A támogatott
vállalkozásoknál
újonnan bevezetett IKT
alkalmazások száma

ERFA

db

Közös
kimeneti

8 000

3.4

Indikátor neve

Lábjegyzet:
4

Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

5

A táblázatban szereplő, jelen felhívásra meghatározott célértékek
hozzájárulnak az Operatív Program 2b) beruházási prioritás alatt
2023-ra teljesítendő „Termelő beruházás: támogatásban részesülő
vállalkozások száma” indikátor 8.000-es célértékének teljesüléséhez,
valamint „A támogatott vállalkozásoknál újonnan bevezetett IKT
alkalmazások száma” 18 000-es célértékéhez

megoldások, modulok
száma (a projekt
lezárását követő 2. évre),
amelyek legalább egy
szervezeten belüli vagy
kívülre irányuló
folyamathoz vagy
funkcionális területhez
adnak infokommunikációs
támogatást. Az indikátor
elérésének
alátámasztását a projekt
keretében kialakított
egységes
Szállítóminősítési és
Voucher Rendszeren
(SZVR), vagy lnteraktiv
tudásbázis,
döntéstámogató és
projektadminisztárciós
rendszeren (ITDR)
keresztül kell
ellenőrizhetővé tenni.
Közvetett
kedvezményezett (elért
kkv, projektdokumentáció)

3.5.2
3.5.3
3.8
4.1

Nem releváns

Jelen felhívás esetében nem releváns.

Nem releváns

Jelen felhívás esetében nem releváns.

Nem releváns

Jelen felhívás esetében nem releváns.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre
szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1173/2015.
(III. 24.) Korm. határozat 2. sz. mellékletében a GINOP 3.2.1
konstrukciónál nevesített támogatást igénylő szervezetek:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.)
Korm. határozat
2. sz. mellékletében a GINOP-3.2.1-15
konstrukciónál nevesített támogatást igénylő szervezetek:

Lábjegyzet: A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162§. értelmében
2018. május 22-től: Innovációs és Technológiai Minisztérium.
Lábjegyzet: A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162§. értelmében
2018. május 22-től: Pénzügyminisztérium

4.3
5.2

4,6 milliárd Ft

6 milliárd Ft

5.3

4,6 milliárd Ft

6 milliárd Ft

5.4

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdése alapján
jelen Felhívás keretében az előleg mértéke az utófinanszírozású
tevékenységekre a megítélt támogatás összegének legfeljebb
•
50 %-a lehet, de természetes személy, mikro-, kis- és
középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit
gazdasági társaság kedvezményezett esetén maximum egymilliárd
forint,
•
100 %-a lehet központi, helyi önkormányzati vagy
köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi
állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat,
köztestület kedvezményezett esetén, ha a kincstári fizetési
számlával rendelkezik, vagy a megítélt támogatásának összege nem
éri el az ötszázmillió forintot.

Jelen felhívás keretében a támogatási előleg mértéke a megítélt
támogatás összegének legfeljebb
a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás,
civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság
kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,,
b) 100%-a, ha a támogatást igénylő központi, helyi önkormányzati
vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett
többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi
önkormányzat,
önkormányzati
társulás,
köztestület
vagy
közalapítvány és a kedvezményezett

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg
folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.

ba)
a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles
vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával
rendelkezik, vagy
bb)
megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió
forintot.
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, illetve a benyújtott kifizetési
igénylés vagy más körülmény - így különösen a helyszíni ellenőrzés

tapasztalatai - a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását
bizonyítja.
Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési
támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával rendelkező
kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem
nyújt be 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.
4. Digitális Jólét Pénzügyi Program (továbbiakban: DJPP)
támogatásához kapcsolódó szakértői szolgáltatások

5.5.3 / c)

5.5.4

5.6 / a)
5.6 / e)

vége: 2019. július 31.

Lábjegyzet: GINOP-8.2.6-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program –
Hitelprogram és GINOP-8.2.7-18 Digitális Jólét Pénzügyi Program –
Tőkeprogram
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
(projekt szakmai vezetés, asszisztencia és támogatás, vezető,
koordinátor és területi IKT tanácsadók, tartalom szakértők, voucher
program-szervezők,
rendezvényszervező,
kommunikációs,
minőségbiztosító munkatársak, portálszerkesztők, DJPP szakértők
és egyéb közreműködők)
vége: 2020. december 31.

2011. évi CVIII. törvény

2015. évi CXLIII. törvény

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
(projekt szakmai vezetés, asszisztencia és támogatás, vezető,
koordinátor és területi IKT tanácsadók, tartalom szakértők, voucher
program-szervezők,
rendezvényszervező,
kommunikációs,
minőségbiztosító munkatársak, portálszerkesztők)

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem
szükséges a piaci ár alátámasztása, továbbá az Irányító Hatóság
vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel eltekinthet a
megbízási jogviszonyban foglalkoztatott természetes személy
szellemi tevékenységével kapcsolatban felmerült, 8 órás
munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg nem haladó költség
vonatkozásában.
A hárommillió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek

azon szerződései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 300 000 forintot, a szokásos piaci árnak való
megfelelést alátámasztó dokumentumokat a kedvezményezettnek
nem kell benyújtania az irányító hatósághoz, azonban azokat az
irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti. Ezen
szerződések esetén a szokásos piaci ár árajánlattal nem igazolható.

