Módosult a „KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek
fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén” című felhívás

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „KKV szektor
hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén”
című (GINOP-1.1.2-VEKOP-17 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:

Módosuló pont
megnevezése

Korábbi szöveg

Új szöveg

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők
figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a
támogatási kérelem adatlap, továbbá
ezek dokumentumai esetén az Irányító
Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a
változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük,
hogy
kövessék
figyelemmel
a
www.szechenyi2020.hu
honlapon
megjelenő közleményeket!

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők
figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a
támogatási kérelem adatlap, továbbá
ezek dokumentumai esetén az Irányító
Hatóság, illetve az Innovációs és
Technológiai Minisztérium a változtatás
jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy
kövessék
figyelemmel
a
www.szechenyi2020.hu
honlapon
megjelenő közleményeket!

1.1. A felhívás
indokoltság
a és célja, A
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3.A hatékonyság fokozását elősegítő
intézkedések elérhetővé tétele az alábbi
területeken:
o a kkv-k széles rétegét elérő pénzügyi
ismeretek
biztosítása,
valamint
forrástérkép összeállítása révén

1.1. A felhívás
indokoltság
a és célja

A pénzügyi ismeretek biztosítása, a kkvk pénzügyi tudatosságának növelése
alapvető
kormányzati
cél,
mely
hangsúlyosan jelenik meg a kormányzati
kkv-fejlesztési stratégiában, illetve az
Európai Unió és az OECD e tárgyú
jelentéseiben, ajánlásaiban.

3. A hatékonyság fokozását elősegítő
intézkedések elérhetővé tétele az alábbi
területeken:
o
pénzügyi
és
vállalkozói
szemléletformálás a kkv-k széles rétegét
elérő pénzügyi és vállalkozói ismeretek
biztosítása,
valamint
forrástérkép
összeállítása révén
A pénzügyi és vállalkozói ismeretek
bővítése,
a
kkv-k
pénzügyi
tudatosságának
növelése
alapvető
kormányzati cél, mely hangsúlyosan
jelenik meg a kormányzati kkv-fejlesztési
stratégiában, illetve az Európai Unió és
az OECD e tárgyú jelentéseiben,
ajánlásaiban.

1.1 A felhívás
indokoltság
a és célja

A nemzetközi munkamegosztásban a
magyar kkv-k versenyelőnyének a
jövőben a tudásra kell épülnie, akkor
versenyképesek a vállalkozások, ha a
tudásuk is versenyképes. A kkv-k
hátrányban vannak a jó munkaerőhöz és
a
képzési
programokhoz
jobban
hozzáférő nagyvállalatokhoz képest.
Fontos,
hogy
a
technológia,
a
kapacitások mellett, a tudás fejlesztésre
kerüljön, ezért kiemelt szerepet kap a
vállalkozói tevékenységhez szükséges
készségek fejlesztése. A vállalkozóknak

3.1.2.1.
Kötelezően
megvalósítandó
, önállóan nem
támogatható
tevékenységek:
Az Első
Projektelem
keretében: 3) A
projekt
megvalósításáv
al összefüggő
szakmai
tevékenységek
3.4.1.1. Műszaki
és szakmai
elvárások

3.4.1.1. Műszaki
és szakmai
elvárások :
Kötelező
vállalások,
projektszintű
célértékek:
Finanszírozási
lehetőségeket
bemutató
forrástérkép
létrehozása
pontban

többféle készségre és menedzsment
ismeretre is szükségük van ahhoz, hogy
cégüket sikeresen működtessék. A
szükséges készségek köre a vállalkozás
élethelyzetétől és életciklusától függően
változik.
Az
intézkedések
kialakításánál
lehetőséget, ösztönzőket és rugalmas,
kis adminisztrációval járó hozzáférést
kell biztosítani a vállalkozások számára a
sikeres
működésükhöz
szükséges
szakmai
tudás
és
kompetenciák
elsajátításához.
b) egy integrált adatbázishoz kapcsolódó
elemzés, tanulmány elkészítése. Az
integrált adatbázis célja láthatóvá tenni –
elsősorban - a programba belépő
vállalkozások
számára
saját
teljesítményüket, nem csak idősorosan,
önmagukhoz viszonyítva, de a hazai
alágazati átlagokhoz, illetve nemzetközi
benchmarkokhoz képest is. Ezek alapján
könnyen azonosíthatók a fő fejlesztési
szükségleteik,
amelyekhez
kapcsolódóan a projektben elérhetővé
váló szolgáltatások komplex fejlesztési
javaslatcsomag formájában kínálható a
célcsoportnak.
A projektben legalább 24 hónapon
keresztül folyamatosan biztosítani kell a
célcsoport számára a mentorálás és a
képzés, tanácsadás elérhetőségét.

A projektben legalább 9 hónapon
keresztül folyamatosan biztosítani kell a
mentorálásra kiválasztott
célcsoport
számára a mentorálás és a képzés,
tanácsadás elérhetőségét.

a projekt fizikai befejezéséig (legkésőbb
2020.
december
31.)
a
projekt
megkezdésétől számított 1 éven belül

a projekt fizikai befejezéséig (legkésőbb
2020.
december
31.)
a
projekt
megkezdésétől számított 1 éven belül

5.5.1. Az Első
Projekt
Elemhez
kapcsolódó
költségek: 3.
Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

5.5.1. Az Első
Projekt
Elemhez
kapcsolódó
költségek:
3.
Szakmai
megvalósításho
z
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

c)
Szakmai
rendezvények,
tapasztalatcserét
biztosító
fórumok
szervezésének költségei
•
A
projekt
tevékenységhez
kapcsolódó, nem a meghatározott
kötelezően előírt, egyéb kommunikációs
tevékenységek költségei
•
Rendezvényszervezés,
kapcsolódó ellátási, ún. „catering”
költségek, reprezentációs költségek (az
egy résztvevőre jutó catering költség
nem haladhatja meg a bruttó 6350 Ft-ot
rendezvényenként, kivéve ha egy
rendezvényen több alkalommal is
biztosítani kell ellátást, akkor nem
haladhatja meg a bruttó 9525 Ft-ot
rendezvényenként)
•
Megvalósításhoz
kötődő
és
indokolt bérleti díjak
• Rendezvényszervezés, kapcsolódó
ellátási,
ún.
„catering”
költségek,
reprezentációs
költségek
(az egy
résztvevőre jutó catering költség nem
haladhatja meg a bruttó 5000 Ft-ot
rendezvényenként

• Rendezvényszervezés, kapcsolódó
ellátási,
ún.
„catering”
költségek,
reprezentációs
költségek
(az egy
résztvevőre jutó catering költség nem
haladhatja meg a bruttó 6350 Ft-ot
rendezvényenként, kivéve ha egy
rendezvényen több alkalommal is
biztosítani kell ellátást, akkor nem
haladhatja meg a bruttó 9525 Ft-ot
rendezvényenként)

g)
Marketing,
kommunikációs
szolgáltatások
költségei
I.
Rendezvények,
tapasztalatcser
ét biztosító
fórumok
szervezésének
költsége:
7.
További
információk

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.1
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 döntéselőkészítési
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.

