Módosult a „Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt” című (GINOP-5.1.2) felhívás
Értesítjük a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi
vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt” című (GINOP-5.1.2 kódszámú) felhívás módosult az alábbi
pontokban:
I.

II.

III.

IV.

a felhívás több pontján 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján módosult a
Nemzetgazdasági Minisztérium neve Pénzügyminisztériumra, illetve a Miniszterelnökség
Innovációs és Technológiai Minisztériumra,
a felhívás 3.2. az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások pontja kiegészült: „Társadalmi
vállalkozások előminősítése során kiadott előminősítő tanúsítványok összesített darabszáma
mutató alatt az alábbit értjük: a Kedvezményezett által az előminősítési folyamat végén
kiadott, a minősítési folyamat lebonyolítását igazoló dokumentumok száma – beleértve mind
a sikeresen, mind a sikertelenül zárult eljárásokat”,
a felhívás 3.5.1 Indikátorok kiegészült az alábbi szövegrészletekkel: „A Kedvezményezett
projekt megvalósításával hozzájárul a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Programban foglalt alábbi indikátor célérték teljesítéséhez” továbbá: „Tekintettel arra, hogy
jelen felhívásban szereplő tevékenységeknek közvetett hatása van a támogatott
vállalkozások számára, az Operatív Programban rögzített indikátor teljesülését a Támogató
saját rendszerében méri és támasztja alá, a GINOP-5.1.3-16 és GINOP-5.1.7-17 felhívások
keretében támogatott szervezetek számával.
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/finanszírozási megállapodásban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói
okiratban/finanszírozási megállapodásban meghatározott érték 75%-át, a támogatás
csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás
arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók
és az OP-eredmény-indikátorok esetében.”,
a felhívás 3.5.1 Indikátorok pontból törlésre kerültek az alábbi mondatok: „Felhívjuk a
figyelmet, hogy a 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.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben meghatározott
érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a vis maior esetét
kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben meghatározottak szerint köteles
visszafizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az indikátor egyben a 3.2 fejezet szerinti műszaki-szakmai
tartalom részét képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a
műszaki-szakmai tartalom csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett szabályozást alkalmazzuk.”

V.

továbbá az adott pontban szereplő táblázat is kiegészült:
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VI.

a felhívás 7. pontja az alábbi szövegrésszel egészült ki: „A természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek
A támogatási kérelem benyújtásának célja, hogy a támogatást igénylő - sikeres elbírálás és
támogató tartalmú támogatási döntés esetén - a tervezett projekt megvalósítására
támogatási szerződést kössön/ Támogató támogatói okiratot állítson ki. A támogatási
kérelem feldolgozásához szükséges, hogy a Támogató a támogatást igénylő projektadatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu
honlapon elérhető Adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelési célok szerint - kezelje.
A támogatást igénylő felelős azért, hogy – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak
megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek (a
támogatást igénylő és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak
nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei)
személyes adatainak a támogatást igénylő általi kezelése és a fejlesztéspolitikai
intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az
érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik. Az adatkezelés jogalapját jogszabályi
felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes,
egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása
képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok
meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai
kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.
Ha a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a támogatást igénylőnél a Támogató helyszíni
szemlét folytat le, a fentiek dokumentáltsága megvizsgálásra kerülhet. Ha az adatkezelés
jogszerűségével kapcsolatban a döntés-előkészítési folyamat bármely szakaszában kétség
merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.
A Kedvezményezettnek a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelnie a fenti
előírásoknak.
Az irányító hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen felhívást a jogszabályi környezet
alakulásának megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott
esetben felfüggessze, vagy lezárja, amelyről az irányító hatóság indoklással ellátott
közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu oldalon.”

