Módosult a „Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT
megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása” című felhívás

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Felhőalapú
(IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének
támogatása” című (GINOP-3.2.4-8.2.4-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosuló
pont
megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

Felhívás keretében a megítélt vissza
nem térítendő támogatás és kölcsön
legfeljebb 50%-ának megfelelő összegű,
de legfeljebb 87,5 millió Ft vissza nem
térítendő
támogatás
összegének
megfelelő, és legfeljebb 150 millió Ft
kölcsön összegnek megfelelő támogatási
előleget biztosít

Felhívás keretében a megítélt vissza
nem térítendő támogatás és kölcsön
legfeljebb 25%-ának megfelelő összegű,
de legfeljebb 43,75 millió Ft vissza nem
térítendő
támogatás
összegének
megfelelő, és legfeljebb 75 millió Ft
kölcsön összegnek megfelelő támogatási
előleget biztosít

5. oldal

Miniszterelnökség

Innovációs és Technológiai Minisztérium

1.2

A
Felhívás
meghirdetésekor
a
támogatási programra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 8 milliárd Ft,
amelyből

A
Felhívás
meghirdetésekor
a
támogatási programra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 6,1 milliárd Ft,
amelyből

a vissza nem térítendő
keretösszege: 4 milliárd Ft,

a vissza nem térítendő támogatás
keretösszege: 2,1 milliárd Ft,

1. oldal

támogatás

a kölcsön keretösszege: 4 milliárd Ft.

a kölcsön keretösszege: 4 milliárd Ft.

A támogatott támogatási
várható száma: 35 db.

A támogatott támogatási
várható száma: 20 db.

kérelmek

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

1.3

3.6.1

pl.
szerver,
nagyteljesítményű
stb.

3.9

gép/berendezés/készlet

4.2 /

kérelmek

rack
szekrény,
nyomtató/szkenner

pl. rack szekrény, nagyteljesítményű
nyomtató/szkenner stb.

gép/berendezés
2. c)
kivéve a legkülső régiókban biztosított
regionális beruházási támogatás;

Lábjegyzet: Legkülső régió: a Szerződés
349. cikkében meghatározott régiók. A
2010/718/EU európai tanácsi határozat
értelmében a Saint-Barthélemy sziget
2012. január 1-jétől nem legkülső régió.
A 2012/419/EU európai tanácsi határozat
értelmében Mayotte 2014. január 1-jén
legkülső régió lett;
4. b) azon szervezet részére, amely az
Európai
Bizottság
európai
uniós
versenyjogi értelemben vett, állami
támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának nem tett eleget;

4. b) azon szervezet részére, amely az
Európai
Bizottság
európai
uniós
versenyjogi
értelemben
vett,
Magyarország által nyújtott állami
támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának nem tett eleget;

g) ha a beruházó, vagy a beruházóval
egy vállalatcsoportba tartozó beruházó a
kérelem benyújtását megelőző két évben
a kérelemmel érintett tevékenységgel
azonos vagy hasonló tevékenységet
szüntetett meg az EGT területén, vagy a
kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a
kérelem benyújtásától a beruházás
befejezésétől számított második év
végéig
a
kérelemmel
érintett
tevékenységgel azonos vagy hasonló
tevékenységet szüntet meg az EGT
területén.

g) ha a beruházó a kérelem benyújtását
megelőző két évben áttelepítette azt a
létesítményt, amelyben a beruházást
meg
kívánja
valósítani,
és
kötelezettséget vállal arra, hogy a
beruházás
befejezésétől
számított
második év végéig a létesítményt
amelyben a beruházás megvalósult nem
telepíti át.

h) a halászati és akvakultúra-ágazatban
nem nyújtható támogatás egyrészt olyan
vállalkozásnak, amely az 508/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet
10. cikke (1) bekezdésének a)-d) pontja
vagy 10. cikkének (3) bekezdése szerinti
jogsértést vagy jogsértéseket követett el,
másrészt pedig az említett rendelet 11.
cikke szerinti műveletekhez.;

h) a halászati és akvakultúra-ágazatban
nem nyújtható támogatás egyrészt olyan
vállalkozásnak, amely az 508/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet
10. cikke (1) bekezdésének a)-d) pontja
vagy 10. cikkének (3) bekezdése szerinti
jogsértést vagy jogsértéseket követett el,
másrészt pedig az említett rendelet 11.
cikke szerinti műveletekhez.;

Lábjegyzet:
áttelepítés: egy azonos vagy hasonló
tevékenységnek
vagy
annak
egy
részének
áthelyezése
az
EGTmegállapodás egyik szerződő felének
területén
található
létesítményből
(eredeti
létesítmény)
az
EGTmegállapodás egy másik szerződő
felének
területén
található
azon

létesítménybe, ahol a beruházásra sor
kerül
(támogatott
létesítmény).
Áthelyezés akkor valósul meg, ha az
eredeti és a támogatott létesítményben
előállított
termék
vagy
nyújtott
szolgáltatás
legalább
részben
ugyanazokat a célokat szolgálja és
ugyanazon fogyasztói típus keresletét
vagy igényeit elégíti ki, valamint a
kedvezményezett valamely az EGT-n
belüli eredeti létesítményében folytatott
azonos vagy hasonló tevékenység
körében munkahelyek szűnnek meg;
4.3

Nemzetgazdasági Minisztérium

Pénzügyminisztérium

5.4

Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre a vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön vonatkozásában
igénybe vehető
előleg mértéke a
megítélt vissza nem térítendő támogatás
és a kölcsön 50%-a, de legfeljebb 87,5
millió Ft vissza nem térítendő támogatás
összegének megfelelő, és legfeljebb 150
millió Ft kölcsön összegnek megfelelő
lehet.

Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre a vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön vonatkozásában
igénybe vehető
előleg mértéke a
megítélt vissza nem térítendő támogatás
és a kölcsön 25%-a, de legfeljebb 43,75
millió Ft vissza nem térítendő támogatás
összegének megfelelő, és legfeljebb 75
millió Ft kölcsön összegnek megfelelő
lehet.
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 c)

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.
5.8

A
támogatható
tevékenységekhez
kapcsolódóan
nem
elszámolható
költségnek minősül mindazon költség,
amely
a
Felhívás
6.
pontjának
megfelelően nincs alátámasztva 3 db
árajánlattal, továbbá amely nem szerepel
az 5.5. pontban, különösen az alábbiak:

A
támogatható
tevékenységekhez
kapcsolódóan
nem
elszámolható
költségnek minősül mindazon költség,
amely nem felel meg a Felhívás 5.6.
pontjában foglaltaknak, továbbá amely
nem szerepel az 5.5. pontban, különösen
az alábbiak:

6. h)

Minden költségtétel alátámasztására 3
db, a támogatási kérelem benyújtásakor
érvényes,
egymástól
független
árajánlatadók által kiállított árajánlat
csatolása, amely tartalmazza:

Minden költségtétel alátámasztására
(kivéve a felhívás 5.6 c) pontjában
foglaltak esetében) 3 db, a támogatási
kérelem
benyújtásakor
érvényes,
egymástól független árajánlatadók által
kiállított árajánlat csatolása, amely
tartalmazza:

A költségtételek alátámasztására 3
darab, a formai követelményeknek teljes
mértékben megfelelő árajánlat fogadható
el.

A
költségtételek
alátámasztására
(amennyiben az 5.6 c) pont szerint
indokolt)
3
darab,
a
formai
követelményeknek
teljes mértékben
megfelelő árajánlat fogadható el.

Fentiekkel összhangban módosult a felhívás 1. sz melléklete is.

