Módosult a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében
című (GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú) felhívás

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása kombinált hiteltermék keretében” című (GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú) felhívás keretösszege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat alapján 112,5 milliárd Ft-ról 108,5 milliárd Ft-ra módosult.
Továbbá a módosítás érintette az alábbi pontokat:
Módosult Fejezet/Alpont

Eredeti szöveg

Módosult szöveg

1. oldal

a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő
támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt,
vissza nem térítendő támogatás és kölcsön legfeljebb 50%-ának
megfelelő, de legfeljebb [a maximális támogatási összeg 50%-a]
25 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, és legfeljebb [a
maximális kölcsön összeg 50%-a] 72,5 millió Ft kölcsön
összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít.

a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő
támogatott projekteknek jelen Felhívás keretében a megítélt,
vissza nem térítendő támogatás és kölcsön legfeljebb 25%-ának
megfelelő, de legfeljebb [a maximális támogatási összeg 25%-a]
12,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, és legfeljebb [a
maximális kölcsön összeg 25%-a] 36,25 millió Ft kölcsön
összegnek megfelelő támogatási előleget biztosít.

5. oldal

Miniszterelnökség

Innovációs és Technológiai Minisztérium

1.2

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 112,5 milliárd Ft.
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 108,5 milliárd Ft.
•
amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 37,5 •
amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 33,5
milliárd Ft,
milliárd Ft,
•

kölcsön összege: 75 milliárd Ft.

•

kölcsön összege: 75 milliárd Ft.

3.5.2

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig
nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését
követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig
nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését
követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje
a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019.
szeptember 30.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje
a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2020. március
31.

A projekt keretében utoljára 2020. szeptember 30-án lehet A projekt keretében utoljára 2021. március 31-én lehet kifizetést
kifizetést teljesíteni a Kedvezményezettnek.
teljesíteni a Kedvezményezettnek.
3.9

a) Új gép/berendezés/készlet vásárlás esetén elégséges a
megvásárolt gép/berendezés/készlet fedezetként, kivéve, ha az
Eljárási Rend
szerint
a
fedezetértékelés
során
a
gép/berendezés/készlet fedezeti értékét csökkenteni szükséges.
Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket
csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%.

a) Új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt
gép/berendezés fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint
a fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét
csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a
fedezeti értéket csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség
mértéke 50%.

A bevonható biztosítékok körét és feltételeit az Eljárási Rend A bevonható biztosítékok egyéb feltételeit az Eljárási Rend
tartalmazza.
tartalmazza.
4.2. / 2. e)

amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező értelemben vett, Magyarország által nyújtott állami támogatás
határozatának nem tett eleget
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget

4.3

Nemzetgazdasági Minisztérium

5.4

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő

Pénzügyminisztérium

támogatás és a kölcsön vonatkozásában igénybe vehető
támogatási előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön 50%-a, de legfeljebb [a maximális
támogatási összeg 50%-a] 25 millió Ft vissza nem térítendő
támogatás, és legfeljebb [a maximális kölcsön összeg 50%-a]
72,5 millió Ft kölcsön.

támogatás és a kölcsön vonatkozásában igénybe vehető
támogatási előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön 25%-a, de legfeljebb [a maximális
támogatási összeg 25%-a] 12,5 millió Ft vissza nem térítendő
támogatás, és legfeljebb [a maximális kölcsön összeg 25%-a]
36,25 millió Ft kölcsön.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 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.

5.6

A Felhívás keretében
elszámolhatóságának
•

támogatott

projektek

költségei A Felhívás keretében
elszámolhatóságának

kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap

•

támogatott

projektek

költségei

kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap

•
vége: projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2019. •
vége: projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2020.
szeptember 30.
március 31

i)
Kis támogatástartalmú számlák összesítőjével történik
azon forintban kiállított számlák elszámolása, amelyek alapján

az igényelhető utófinanszírozott támogatás nem haladja meg az
500 000 Ft-ot.
j)
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati
e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes
használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az
ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket,
úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon
nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az
ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A
beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az
ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a
teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebeszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán
elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó
kötelezettségek teljesítését.

i)
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati
e-ügyintézés felület e-beszerzés funkciójának önkéntes
használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba az
ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket,
úgy azok a http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon
nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az
ajánlattételhez szükséges ésszerű időben javasolt feltölteni. A
beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az
ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a
teljesítési feltételeket. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebeszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán
elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó
kötelezettségek teljesítését.

j)
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b
k)
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések
pontja értelmében a nem közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok
vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabályok állnak fenn:
állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő,
Nem független az az ajánlattevő,
•
amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy
•
amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak
ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre,
tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy
képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja:
hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti,

tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
munkáltatói, vagy kinevezési;
•
amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve •
amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve - , annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre,
, annak tagja, és/vagy a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő /
képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő / kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés
kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi
vonatkozásában másik ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok
valamelyikét
gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói,
jogok
valamelyikét
gyakorolja:
tulajdonosi,
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy
vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési; vagy
kinevezési; vagy
•
ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik
•
ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő
vonatkozásában
partner
vagy
kapcsolt
ajánlattevő
vonatkozásában
partner
vagy
kapcsolt vállalkozásnak minősül.
vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a
minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostohamostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon
és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a
házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
testvér házastársa.
k)
Jelen felhívás alapján szállítói finanszírozásra nincs
l)
Jelen felhívás alapján szállítói finanszírozásra nincs lehetőség.
lehetőség.
l)
A kedvezményezettnek projekt szintű elkülönített
m)
A kedvezményezettnek projekt szintű elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos
számviteli nyilvántartást kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és
minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és

legalább 2027. december 31-éig megőriznie.

legalább 2027. december 31-éig megőriznie.

n)
Visszlízing elszámolására jelen felhívás keretében nincs m)
Visszlízing elszámolására jelen felhívás keretében nincs
lehetőség.
lehetőség.
5.8

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem
elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely a
Felhívás 6. d) pontja alapján nincs megfelelően alátámasztva 3
db árajánlattal, továbbá amely nem szerepel a Felhívás 5.5.
pontban,

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem
elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely a
Felhívás 6. d) pontja alapján nincs megfelelően alátámasztva 3
db árajánlattal, figyelemmel a 6. d) pontban foglalt kivételekre,
továbbá amely nem szerepel a Felhívás 5.5. pontban,

6.1 / d)

Minden költségtétel alátámasztására (kivéve az új eszköz
beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzéseket) 3 db, érvényes egymástól független
árajánlatadók által kiállított árajánlat csatolása szükséges,

A költségtételek alátámasztására (kivéve az új eszköz
beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzéseket) 3 db, érvényes egymástól független
árajánlatadók által 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.

6.1 / e)

A támogatást igénylő törvényes képviselőjének aláírási A támogatást igénylő törvényes képviselőjének közjegyző által
hitelesített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd vagy kamarai
címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta:

A
támogatást
jogosultságának
fogadhatók el:

igénylő
részéről
eljáró
személy(ek) jogtanácsos által hitelesített aláírásmintája,
igazolására a következő dokumentumok közjegyző által hitelesített másolata:

vagy

ezek

A
támogatást
igénylő
részéről
eljáró
személy(ek)
gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén jogosultságának igazolására a következő dokumentumok
aláírási címpéldány vagy ügyvéd által fogadhatók el:
hitelesített aláírásminta;
 gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén
 egyéni vállalkozó esetén a támogatást igénylő
közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány
aláírási
címpéldánya/vagy
ügyvéd
által
vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
hitelesített aláírásminta, vagy ezek közjegyző
hitelesített aláírásminta.
által hitelesített másolata;
A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített
aláírásmintának alkalmasnak kell lennie a cégszerű aláírás
 egyéni vállalkozó esetén a támogatást igénylő
közjegyző
által
hitelesített
aláírási
ellenőrzésére.
címpéldánya/vagy ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által hitelesített aláírásminta, vagy
ezek közjegyző által hitelesített másolata.


A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által hitelesített aláírásmintának (vagy ezek
közjegyző által hitelesített másolatának) alkalmasnak kell lennie
a cégszerű aláírás ellenőrzésére.
6.1 / q)

Kft. esetében tagjegyzék, részvénytársaság esetében Kft. esetében tagjegyzék (amennyiben a Társasági szerződés
részvénykönyv-kivonat cégszerűen aláírt változata, az 5% feletti nem
tartalmazza
a
tagjegyzék
szerinti
adatokat),
részvénytársaság esetében részvénykönyv-kivonat cégszerűen
részvényesek megjelölésével
aláírt változata, az 5% feletti részvényesek megjelölésével

6.1 / u)

Fedezetként felajánlott ingatlan és/vagy ingóság a támogatási Fedezetként felajánlott ingatlan és/vagy használt ingóság a
kérelem beadását megelőző 90 napnál nem régebbi támogatási kérelem beadását megelőző 90 napnál nem régebbi

értékbecslése (termőföld vagy mezőgazdasági ingatlan esetén értékbecslése (termőföld vagy mezőgazdasági ingatlan esetén
elegendő 180 napnál nem régebbi értékbecslés).
elegendő 180 napnál nem régebbi értékbecslés).
Fenti módosítások a FELHÍVÁS 1. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE - Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok című mellékletének releváns pontjaiban is
átvezetésre kerültek.

