Módosult a „Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása” című (GINOP-1.3.3-16
kódszámú) felhívás

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói
integrátorok támogatása” című (GINOP-1.3.3-16 kódszámú) felhívás keretösszege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat alapján 20 milliárd Ft-ról 16,4 milliárd Ft-ra módosult.
Továbbá a módosítás érintette az alábbi pontokat:
Módosult
Fejezet/Alpont

Eredeti szöveg

Módosult szöveg

1. oldal

50%

25%

800 millió Ft

500 millió Ft

6. oldal

Miniszterelnökség

Innovációs és Technológiai Minisztérium

1.2

20 milliárd Ft

16,4 milliárd Ft

3.7.1

Jelen Felhívás esetében az Operatív Programban foglaltaknak Jelen Felhívás esetében az Operatív Programban foglaltaknak
megfelelően a kedvezményezett az alábbi indikátorokról köteles megfelelően a kedvezményezett az alábbi indikátorról köteles
adatot szolgáltatni és a projektszintű célértéket teljesíteni.
adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni:
A kedvezményezettek projektjük megvalósításával hozzájárulnak
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban
foglalt indikátor célértékek teljesítéséhez.
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Továbbá a kedvezményezettek projektjük megvalósításával
hozzájárulnak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Programban foglalt alábbi indikátor célértékek teljesítéséhez:
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A támogatást igénylőnek a fenti indikátorokra projektszinten nem
szükséges célértéket tervezni.

magánberuházás

A támogatást igénylőnek a fenti indikátorokra projektszinten nem
szükséges célértéket tervezni.

, Magyarországnak címzett

4.2. 1/p)
4.2. 2/c)

ha a kérelmet benyújtó beruházó, vagy a kérelmet benyújtó
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó a
támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben a
támogatási kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy
hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági
Térség (a továbbiakban: EGT) területén, vagy a támogatási
kérelem benyújtásakor bármelyikőjük tervezi, hogy a támogatási
kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, valamint hogy
a beruházás befejezésétől számított két éven belül a támogatási
kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló
tevékenységet szüntet meg az EGT területén,

abban az esetben, ha a támogatási kérelem benyújtását
megelőző két évben:
- 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),
- 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
- 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.
lábjegyzet: A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 162§. értelmében
2018. május 22-től: Pénzügyminisztérium.

4.3

5.4

Jelen felhívás keretében támogatott projekteknél az igénybe
vehető előleg mértéke KKV-k esetében (beleértve az önálló KKV
beszállítói projekteket is) a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a,
nagyvállalkozások esetében a megítélt támogatás legfeljebb

Jelen felhívás keretében 2018. szeptember 8-át követően
támogatott projekteknél az igénybe vehető előleg mértéke KKV-k
esetében (beleértve az önálló KKV beszállítói projekteket is) a
megítélt támogatás legfeljebb 25%-a, nagyvállalkozások

25%-a, de a konzorcium egészére vonatkozóan nem haladhatja esetében a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a, de a
meg az 800.000.000 Ft-ot. Támogatási előleg kizárólag konzorcium egészére vonatkozóan nem haladhatja meg az
500.000.000
Ft-ot.
Támogatási
előleg
kizárólag
utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában igényelhető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több 2018. szeptember 8-ig keletkezett támogatási jogviszonyok
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - esetén a támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
kifizetésétől számított tizenkettő hónapon belül időközi kifizetés rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns
igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az rendelkezése határozza meg.
előleg folyósításától számított 3 éven belül az előleggel
Felhívjuk a figyelmet, hogy 2018. szeptember 8-át követően
elszámolni.
keletkezett támogatási jogviszonyok esetén 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.
Állami támogatás esetén a kedvezményezettnek az előleg
folyósításától számított három éven belül el kell számolnia az
előleggel.
2018. szeptember 8-át megelőzően keletkezett támogatási
jogviszonyok esetén az időközi kifizetés benyújtását a 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet 117. §-ának az adott időállapot szerint
releváns rendelkezése határozza meg.
5.6 / c)

Kis támogatástartalmú számlák összesítőjével történik azon Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében
forintban kiállított számlák elszámolása, amelyek alapján az összesítőkön történik a megvalósítás során az elszámolás:
igényelhető utófinanszírozott támogatás nem haladja meg az

500 000 Ft-ot.

•
Kis támogatástartalmú számlák összesítőjével történik
azon forintban kiállított számlák elszámolása, amelyek alapján
az igényelhető utófinanszírozott támogatás nem haladja meg az
500 000 Ft-ot,
•
személyi
jellegű
költségek
összesítőjén
a
projektmenedzsment munkatársak és a projekt szakmai
megvalósítóinak bér és járulékköltségeinek, valamint egyéb
személyi jellegű ráfordításainak elszámolása történik. Az
elszámolás során a „bérköltség elszámolási csomag” táblázatait
kell kitölteni és felcsatolni excel valamint pdf (aláírt)
formátumban.

5.8

figyelemmel a 6. d) pontban foglalt kivételekre,

5.9.1.1

Nagyvállalat esetében

6 / d)

Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a támogatási kérelem A költségtételek alátámasztására 3 db, a támogatási kérelem
benyújtásakor érvényes, egymástól független árajánlatadók által benyújtásakor érvényes, egymástól független árajánlatadók által
kiállított árajánlat csatolása szükséges,
kiállított árajánlat csatolása szükséges,
Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége
nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről
nem szükséges a piaci ár alátámasztása.
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.
Fenti módosítások a FELHÍVÁS 6. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE - Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok című mellékletének releváns pontjaiban is
átvezetésre kerültek.

