Módosult az Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása című felhívás
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP-5.1.10-18
kódszámú) felhívás.
A kitöltő program a közlemény megjelenése után a későbbiekben fog változni, a kitöltő program rendelkezésre állásáról a támogatást igénylőket értesíteni fogja a Támogató.
A felhívás az alább felsorolt pontokban módosult:
Felhívás
érintett
pontja
1.
oldal,
lábjegyzet

Eredeti szöveg

1.1.pont
kiegészítés

A program célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új
egyéni, vagy mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel
rendelkező 30 év feletti álláskeresők felkészítése saját vállalkozásuk
indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és
készségfejlesztéssel, a jóváhagyott üzleti terv alapján indított
vállalkozásuk tőketámogatásával.

3.2.pont
kiegészítés

A jelen Felhívás alapján a vállalkozásindításhoz kapcsolódó
(továbbadott) támogatás tekintetében a támogatást igénylő minősül
támogatást nyújtónak.

Módosult szöveg

Az álláskeresők csoportjában beletartoznak a 30 év feletti, a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű
személyek ellátásában részesülő személyek is.
A program célja Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni, vagy
mikrovállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező 30 év feletti
álláskeresők (beleértve a 30 év feletti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést
kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában
részesülő személyeket is) felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük
kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, a jóváhagyott üzleti terv alapján
indított vállalkozásuk tőketámogatásával.
A jelen Felhívás alapján a vállalkozásindításhoz kapcsolódó (továbbadott) támogatás
tekintetében a támogatást igénylő minősül támogatást nyújtónak, be kell jelentenie a
továbbadott támogatási konstrukciót és a vállalkozásoknak továbbadott támogatást az
Országos Támogatásellenőrzési Rendszerben rögzítenie kell.

3.4.1.1. A)
kiegészítések,
törlés,
módosítások

A 3.4.1.1. A) A támogatott vállalkozásokra vonatkozó előírások című
pont esetében az alábbi alpontokban került sor módosításra:

A 3.4.1.1. A) A támogatott vállalkozásokra vonatkozó előírások című pont esetében az alábbi
alpontokban került sor módosításra:

a) A támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások

a) A támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások

ab)
A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.1.9-17
konstrukcióban jóváhagyott üzleti tervét valósítja meg a támogatás
keretében, illetve, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti, illetve egyéni
vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti tevékenysége pontosan
megegyezik az üzleti tervben meghatározott tevékenységgel, azaz új
TEÁOR/ÖVTJ szám nem vehető fel és a támogatási időszakon belül nem
módosítható.
Annak tényét, hogy a támogatott vállalkozás által megvalósított
tevékenység megfelel a támogatási igényben és az üzleti tervben
foglaltaknak, a támogatást igénylő a helyszíni ellenőrzés során vizsgálja.

ab)
A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.1.9-17 konstrukcióban jóváhagyott
üzleti tervét valósítja meg a támogatás keretében, illetve, hogy a vállalkozás TEÁOR szerinti,
illetve egyéni vállalkozók esetében az ÖVTJ szerinti főtevékenysége pontosan megegyezik az
üzleti tervben meghatározott főtevékenységgel, azaz főtevékenységként új TEÁOR/ÖVTJ
szám nem vehető fel és a támogatási időszakon belül nem módosítható.
Annak tényét, hogy a támogatott vállalkozás főtevékenysége megfelel a támogatási igényben
és az üzleti tervben foglaltaknak, a támogatást igénylő a döntéshozatali folyamat során a
jogosultsági ellenőrzés keretében, valamint a helyszíni ellenőrzés során is vizsgálja.

ad)
A vállalkozást alapítónak a támogatott
személyes közreműködőként kell részt vennie.

vállalkozásban

ai)
A támogatott vállalkozás jogi forma szerint:
i.
kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági
társaságok közül:
GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
GFO 117 – Betéti társaság.
ii.
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
GFO 231 – egyéni vállalkozó,
GFO 232 – egyéb önálló vállalkozó
GFO 228 – egyéni cég
iii.
Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók)
GFO 231 – egyéni vállalkozó,
GFO 117 – betéti társaság
lehet.

ad)
A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként
kell részt vennie főállású munkaviszony keretében. Kisadózó vállalkozások esetén a
vállalkozónak főállású kisadózónak kell lennie.
ai)
A támogatott vállalkozás jogi forma szerint:
i.
kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok közül:
GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
GFO 117 – Betéti társaság,
GFO 228 – egyéni cég
ii.
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
GFO 231 – egyéni vállalkozó,
iii.
Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ-s vállalkozók)
GFO 231 – egyéni vállalkozó,
GFO 117 – betéti társaság
lehet.
am)
A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy regisztrál a köztartozásmentes
adózói adatbázisba. A támogatói okirat kibocsátásának és a támogatás kifizetésének

feltétele, hogy a támogatást igénylő szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
b) Nem támogathatóak az alábbi vállalkozások

b) Nem támogathatóak az alábbi vállalkozások

ba)
Nem támogatható olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú
(szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló)
szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez.

ba)
Nem támogatható olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú,
illetve 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet
végez.

bc)
Nem támogatható az a projekt, amelynek keretében a
támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés
eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.
bd)
A benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban
nem részesülhet. A támogatást igénylő több pályázati felhívásra is
benyújthatja támogatási kérelmét, de több nyertes támogatási kérelem
esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik
pályázati forrást veszi igénybe. Az elnyert támogatás más támogatással
nem kombinálható.
A továbbadott támogatást igénylőnek a Támogatási Kérelem
benyújtásával egyidejűleg erről nyilatkoznia szükséges, amelyet a
Kedvezményezett a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőriz.

bc)
Nem támogatható az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a
támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra – kölcsönzési cél
kivételével - kívánja felhasználni.
bd)
A benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A
támogatást igénylő több pályázati felhívásra is benyújthatja támogatási kérelmét, de több
nyertes támogatási kérelem esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához
melyik pályázati forrást veszi igénybe. Az elnyert támogatás más támogatással nem
kombinálható, a támogatott vállalkozás azonban visszatérítendő támogatást igényelhet a
GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében. A továbbadott
támogatást igénylőnek a Támogatási Kérelem benyújtásával egyidejűleg erről nyilatkoznia
szükséges, amelyet a Kedvezményezett a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőriz.
bg)
Nem nyújtható támogatás olyan támogatást igénylő részére, amely tevékenysége
nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendeletben
foglaltaknak.
bh)
Nem támogatható, azaz nem adható ki támogatói okirat és nem folyósítható
támogatás olyan vállalkozásnak, melynek köztartozása van.
bi)
Nem támogatható olyan vállalkozás, mely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-,
csőd-, végelszámolási, kényszertörlési, a megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb a
támogatást igénylő fizetésképtelenségével összefüggésben indult eljárás alatt áll,
bj)
Nem támogatható olyan vállalkozás, mely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése
szerinti követelménynek.
bk)
Nem nyújtható támogatás elsődleges mezőgazdasági termékek előállításához. Az
elsődleges mezőgazdasági termékek vonatkozásában a jelen Felhívás 4. sz. melléklete (Annex
I. lista) az irányadó.

c) A támogatott vállalkozás által megvalósítandó
tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek

kötelező

c) A támogatott vállalkozás által megvalósítandó kötelező tevékenységek és kapcsolódó
elszámolható költségek

ca)
Foglalkoztatás: a vállalkozást alapítójának gazdasági
tevékenység ellátására irányuló közreműködése, azaz önfoglalkoztatás)
továbbá – amennyiben az üzleti terv tartalmazza – a vállalkozás
munkavállalójának foglalkoztatása a 12 hónapig tartó támogatási
időszakban.
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek – a vállalkozási
tevékenység megvalósításában közreműködő munkatársak költsége
személyi jellegű ráfordításként az alábbiak szerint:
i.
bérköltség (munkaviszony),
ii.
vállalkozói kivét,
iii.
KATA adózónak kifizetett jövedelem
iv.
a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és
járulékok, KATA-s adózók kivételével

ca) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapítójának gazdasági tevékenység ellátására irányuló teljes
munkaidőben történő közreműködése, azaz önfoglalkoztatás) továbbá – amennyiben az
üzleti terv tartalmazza – a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása a 12 hónapig tartó
támogatási időszakban.
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek – a vállalkozási tevékenység
megvalósításában közreműködő munkatársak költsége személyi jellegű ráfordításként az
alábbiak szerint:
i.
bérköltség (munkaviszony),
ii.
vállalkozói kivét,
iii.
KATA adózó bevételének 60%-a alapján számított jövedelem
iv.
a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és
járulékok, KATA-s adózók kivételével
Bérköltség: A vállalkozó (egyéni vagy társas) személyes közreműködőként végzett
tevékenységének az ellentételezése (beleértve társas vállalkozás esetén a munkaviszony
keretében kifizetett bérköltséget, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói kivétet, KATA adózó
esetén a bevétel alapján számított jövedelmet), valamint az új munkavállaló bérköltsége. A
bérköltség elszámolhatóságára az alábbi szabályok vonatkoznak:
1. Bérköltségként maximum havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok
szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatóak el, azaz a felhívás
meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó.
2. KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3)
bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény alapján pedig a bevétel
60% minősül jövedelemnek.
KATÁ-s adózó esetén a támogatás folyósításának alapja a 2019. évi garantált
bérminimum, amelynek összege havonta 235 950 Ft.
A támogatás kifizetésére akkor jogosult a KATA adózó, amennyiben a havi tételes
adó megfizetése igazolt, és amennyiben a Kedvezményezett online felületén a
benyújtandó beszámolók, illetve kifizetési igénylések részeként bevételről a 3.4.1.1
fejezet e) pont ee) alpontban foglalt gyakorisággal havi bontásban adatot

Bérköltség: A vállalkozó (egyéni vagy társas) személyes
közreműködőként végzett tevékenységének az ellentételezése
(beleértve a vállalkozói kivétet KATA adózó esetén a kifizetett
jövedelmet), valamint az új munkavállaló bérköltsége. A bérköltség
elszámolhatóságára az alábbi szabályok vonatkoznak:
1.
Bérköltségként maximum havonta 225 000 Ft, valamint a
hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok
számolhatóak el, azaz a felhívás meghirdetésének időpontjában havonta
összesen 272 250 Ft/hó.
KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a
személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el,
amelynek összege havonta legfeljebb 272 250 Ft lehet.
2.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a munkaidővel arányos
bérköltség számolható el.
3.
A támogatást igénylő a 1. pontban meghatározottnál magasabb
fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben

az esetben is legfeljebb a 1. pontban meghatározott összegben vehet
igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell
biztosítania.
4.
KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a
kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből
származtatható. A törvény alapján pedig a bevétel 60% minősül
jövedelemnek. Abban az esetben amennyiben a kedvezményezett nem
realizál bevételt, addig jövedelme sem keletkezik. Amíg nincs jövedelme
és bevétele, addig ilyen formában nem elszámolható ez a költség.

3.

4.

5.

szolgáltatott.
Amennyiben KATA adózó 4. pont szerint számított bevételének online
adatszolgáltatása megalapozza, a KATA adózó számára is maximum 272 250 Ft/hó
fizethető ki bér és járuléka jogcímen. A záró kifizetéskor a bevétel ellenőrzése és
szükség esetén a támogatás korrekciója az állami adóhatóság felé az adózó által a
bevételéről tett éves nyilatkozata alapján történik.
A támogatást igénylő a 1. pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat,
azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb a 1.
pontban meghatározott összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem
támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.
KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a kisadózó vállalkozások
tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3)
bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény alapján pedig a bevétel
60% minősül jövedelemnek. A bevétel nyilatkozattételi időpontja a tárgyévet követő
év február 25-e. A projekt pénzügyi lezárásakor a Kedvezményezett ellenőrzi, hogy
az adóhatóságnak tett nyilatkozatban szereplő bevétel 60%-a eléri vagy meghaladja
a bér és járulékai jogcímen kifizethető támogatás összegét.
A támogatás a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak
minősül.

cb) Támogatható vállalkozásindítási tevékenységek és kapcsolódó
elszámolható költségek és mértékük

cb) Támogatható vállalkozásindítási tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek és
mértékük

x.

Az x. Általános vállalatirányítási tevékenység alpont kiegészítésre került, hogy mely költségek
számolhatóak el a tevékenység keretében:
x.
Általános vállalatirányítási tevékenység (Könyvelés, bérszámfejtés arányosított
költségei; Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek; Postai, telekommunikációs,
adminisztrációs költségek;
Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek,
takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés; biztosítási díj (pl. iroda, üzlethelyiség biztosítása);
bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla
nyitására kerül sor, rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség)

Általános vállalatirányítási tevékenység

d)
A támogatott vállalkozásoknak az alábbi kötelező vállalásokat
kell teljesítenie

d)

A támogatott vállalkozásoknak az alábbi kötelező vállalásokat kell teljesítenie

da)
da)
A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak
után további 12 hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás
esetében azt nem is szünetelteti.
A projekt megkezdésének a támogatás során elszámolni tervezett
önfoglalkoztatás kezdő napja minősül.
A támogatási időszak vége a támogatás során elszámolni tervezett
önfoglalkoztatás kezdő időpontjától számított 12. hónap vége, ami
egyben a továbbadott támogatást felhasználó projekt fizikai befejezési db)
időpontjának minősül.
db)
A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló dc)
lezárt teljes üzleti évben, realizált nettó árbevétele, egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevétele eléri a minimum 1.000.000 dd)
Ft-ot.
dc)
A projektzárásról záró beszámolóban számol be a jelen felhívás
kedvezményezettje részére.
de)
dd)
A projekt fenntartásáról és a kötelező vállalások teljesítéséről
projekt fenntartási jelentésben számol be a jelen felhívás
kedvezményezettje részére.
de)
A támogatást igénylő vállalkozásnak nyilatkoznia szükséges a
támogatást igénylőhöz benyújtott kérelemben az alábbiakról, amelyet a
Kedvezményezett a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőriz:
i.
a vállalkozás indításához, a gazdasági tevékenység
folytatásához szükséges-e engedély
ii.
a vállalkozás TEÁOR besorolás szerinti tevékenysége(i);
iii.
a vállalkozás mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül-e.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatósági engedélyekkel (működési
engedély, telephely engedély) legkésőbb a működési tevékenység
megkezdésének időpontjában rendelkezni kell.
e)
A támogatott vállalkozás által igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

A 12 hónapos, (ön)foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12
hónapig fenntartja vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti.
A projekt megkezdésének a támogatás során elszámolni tervezett önfoglalkoztatás
kezdő napja minősül.
A támogatási időszak vége a támogatás során elszámolni tervezett önfoglalkoztatás
kezdő időpontjától számított 12. hónap vége, ami egyben a továbbadott támogatást
felhasználó projekt fizikai befejezési időpontjának minősül.
A projekt fizikai befejezésének időpontját magában foglaló naptári évben, realizált
nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele
eléri a minimum 1.000.000 Ft-ot.
A projektzárásról záró beszámolót nyújt be a jelen felhívás kedvezményezettje részére,
amely a vállalkozás záró kifizetési kérelmének részét képezi..
A projekt fenntartását és a kötelező vállalások teljesítését a jelen felhívás
kedvezményezettje ellenőrzi.
A támogatást igénylő vállalkozásnak nyilatkoznia szükséges a támogatást igénylőhöz
benyújtott kérelemben az alábbiakról, amelyet a Kedvezményezett a helyszíni
ellenőrzés keretében ellenőriz:
a vállalkozás indításához, a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges-e engedély
a jóváhagyott üzleti tervvel megegyező projektet valósítja -e meg;
a vállalkozás TEÁOR/ÖVTJ besorolás szerinti főtevékenysége;
a vállalkozás mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül-e;
a vállalkozás bejegyzett székhelye, telephelye, fióktelepe az üzleti tervben jóváhagyott
főtevékenységre alkalmas;
az üzleti terv megvalósítása más pályázati forrásból uniós forrásból finanszírozott hitel
kivételével - támogatásban nem részesülhet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatósági engedélyekkel (működési engedély, telephely
engedély) legkésőbb a működési tevékenység megkezdésének időpontjában
rendelkezni kell.

e)

A támogatott vállalkozás által igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege

ec)
A támogatott vállalkozás által igényelhető előleg összege a
támogatott vállalkozás 3 havi személyi jellegű költségének, illetve az
erre eső 40% átalány költség összege.

ec) A támogatott vállalkozás által igényelhető előzetes kifizetés összege a támogatott
vállalkozás 6 havi személyi jellegű költségének, illetve az erre eső 40% átalány költség
összege.

ed)
A támogatott vállalkozás, a szerződéskötéséhez kapcsolódó
okirat hatálybalépését követően a Támogatási Kérelemmel egyidejűleg
igényelt, a fentiek szerint meghatározott mértékű előlegben részesül.

ed) A támogatott vállalkozás, a szerződéskötéséhez kapcsolódó okirat hatálybalépését
követően a Támogatási Kérelemmel egyidejűleg igényelt, a fentiek szerint meghatározott
mértékű előzetes kifizetésben részesül.

ee)
A kifizetési igénylést a projekt megkezdését követően 3
havonta nyújthat be a támogatott vállalkozás.

ee) A támogatott vállalkozásnak a projekt megkezdését követően az alábbiak szerint kell
kifizetés igénylést, illetve beszámolót benyújtania:

ef)
A záró kifizetés csak az előleg teljes összegével való elszámolást
követően teljesíthető. A Kedvezményezett az utolsó időközi kifizetési
igénylésében legalább egy havi személyi jellegű költségét és az arra eső
százalékos átalányköltséget köteles előleg terhére elszámolni.
eg)
A támogatott vállalkozás részére a köztartozás időtartama alatt
nem fizethető ki támogatás, beleértve az előleget is.

szerződéskötéshez
kapcsolódó okirat
hatálybalépése
előzetes kifizetés a
3.4.1.1. ec) pont
szerinti mértékben
időközi kifizetés
igénylés a megelőző
hónapokra
vonatkozóan
időközi beszámoló a
megelőző hónapok
személyi jellegű
költségéről történő
elszámolással

projekt
megkezdését
követő 5.
hónap

projekt
megkezdését
követő 9.
hónap

projekt
megkezdését
követő 13.
hónap

X

X

X

X

X

X

ef) A záró kifizetés csak az előzetes kifizetés teljes összegével való elszámolást követően
teljesíthető. A Kedvezményezett minden egyes kifizetési igénylésében legalább négy havi
személyi jellegű költségét és az arra eső százalékos átalányköltséget köteles elszámolni. A
bér és járulékai jogcímen kifizetendő támogatás nem haladhatja meg az adóhatóságnak
bejelentett éves bevétel 60%-át.
eg) A támogatott vállalkozás részére a köztartozás időtartama alatt nem bocsátható ki

támogatói okirat, valamint nem fizethető ki támogatás, beleértve az előzetes kifizetést is.
f) A támogatott vállalkozás költségei elszámolhatóságának kezdete
f) A támogatott vállalkozás költségei elszámolhatóságának kezdete
fa)
A költségek elszámolhatóságának kezdete a vállalkozás
alapítása napjától vége a projekt megkezdésétől számított 12. hónap
vége.

fa) A költségek elszámolhatóságának kezdete a projekt megkezdésének napja, vagyis az üzleti
tervben meghatározottak figyelembe vételével megállapított támogatási időszak első napja.
fb) A költségek elszámolhatóságának végső időpontja: a projekt megkezdésétől számított 12
hónap.

fb)
A költségek elszámolhatóságának végső időpontja: a támogatás
során elszámolni tervezett önfoglalkoztatás kezdő időpontjától
számított 12. hónap vége.
fc)
A projekt megkezdésének a támogatás során elszámolni
tervezett önfoglalkoztatás kezdő napja minősül.
3.4.1.1. B)
kiegészítések,

b)
A támogatás megítéléséhez, a támogatás folyósításához, az
ellenőrző és igazoló adminisztratív tevékenységhez kapcsolódó
elvárások a támogatást igénylővel szemben
bf)
A támogatási időszak alatt minimum a támogatott
vállalkozások 10%-át helyszínen is ellenőrizni szükséges, az ellenőrzés
során vizsgálni kell, hogy a megvalósítás időszakában a vállalkozás
megfelel-e a 3.4.1.1 pont releváns elvárásainak, beleértve az alábbiakat:
i.
a vállalkozás indításához, a gazdasági tevékenység
folytatásához szükséges engedély(ek) rendelkezésre állnak (amennyiben
releváns);
ii.
a vállalkozás személyi jellegű kifizetéseire vonatkozó
alátámasztó dokumentumokat;
iii.
üzleti tervvel megegyező, a vállalkozói támogatási kérelemben
bemutatott projektet valósítja-e meg;
iv.
a vállalkozás TEÁOR besorolás szerinti tevékenységei
megegyeznek a kérelemben foglaltakkal;
v.
a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának
elvárásainak eleget tett-e a vállalkozás;

b)
A támogatás megítéléséhez, a támogatás folyósításához, az ellenőrző és igazoló
adminisztratív tevékenységhez kapcsolódó elvárások a támogatást igénylővel szemben
bf)A támogatási időszak alatt minimum a támogatott vállalkozások 10%-át helyszínen is
ellenőrizni szükséges, az ellenőrzés során vizsgálni kell, hogy a megvalósítás időszakában a
vállalkozás megfelel-e a 3.4.1.1 pont releváns elvárásainak, beleértve az alábbiakat:
i. a vállalkozás indításához, a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges
engedély(ek) rendelkezésre állnak (amennyiben releváns);
ii. a vállalkozás személyi jellegű kifizetéseire vonatkozó alátámasztó
dokumentumokat;
iii. üzleti tervvel megegyező, a vállalkozói támogatási kérelemben bemutatott
projektet valósítja-e meg;
iv. a vállalkozás TEÁOR/ÖVTJ besorolás szerinti főtevékenysége megegyezik a
kérelemben foglaltakkal;
v. a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának elvárásainak eleget tett-e a
vállalkozás;
vi. megvalósítási helyszín alkalmas-e a projekt megvalósítására.

vi.

megvalósítási helyszín alkalmas-e a projekt megvalósítására.

d) Egyéb elvárások a támogatást igénylővel szemben

d) Egyéb elvárások a támogatást igénylővel szemben

da) A megvalósítás sikeressége érdekében a megvalósítás során a
GINOP-5.1.9-17 felhívás kedvezményezettjeivel együtt kell
működnie a támogatást igénylőnek.

3.4.2.
módosítás

3.4.2

Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
Mérföldkő

Outputja

megnevezése

da) A megvalósítás sikeressége érdekében a megvalósítás során a GINOP-5.1.9-17
felhívás kedvezményezettjeivel együtt kell működnie a támogatást igénylőnek, az
együttműködés részleteiről együttműködési megállapodást kell kötniük. Az
együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a támogatást igénylő és a
GINOP-5.1.9-17 felhívás kedvezményezettjei közötti kölcsönös, a támogatott
vállalkozásokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség részleteit. A GINOP-5.1.917 felhívás kedvezményezettjei által az üzleti tervvel kapcsolatban szolgáltatott
adatok figyelembe vételre kerülnek a támogatói döntés meghozatala során
3.4.2

Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások

Legkésőbbi

Mérföldkő

teljesítési időpont

megnevezése

4.1

teljesítési időpont

Támogatáskezelésre

megvalósíthatósá

Támogatáskezelésre

megvalósíthatósá

vonatkozó ügyintézői

gi

vonatkozó ügyintézői

gi

eljárásrend

részévé

eljárásrend

részévé

tanulmány
váló

eljárásrend

4.1.

Legkésőbbi

Outputja

a

továbbadott
támogatásra
vonatkozó

részévé

szabályokat

eljárásrend

váló

eljárásrend
2019. április 30.

A célcsoport részére

tanulmány

2019. július 31.

A célcsoport részére

a

megvalósíthatósá

továbbadott

megvalósíthatósá

gi

támogatásra

gi

vonatkozó

részévé

szabályokat

eljárásrend

tanulmány
váló

tartalmazó

tartalmazó

eljárásrend

eljárásrend

Támogatást igénylők köre

4.1

Támogatást igénylők köre

tanulmány
váló

kiegészítés
Jelen felhívásra a Magyar Államkincstár nyújthat be támogatási
kérelmet.
Gazdálkodási forma szerint (GFO):

Jelen felhívásra a Magyar Államkincstár nyújthat be támogatási kérelmet. Az 1006/2016
(I.18.) Kormányhatározat alapján a Kincsinfo Nonprofit Kft. tagként konzorciumba léphet a
Magyar Államkincstárral, amely esetben konzorciumi megállapodás kötése kötelező.
Gazdálkodási forma szerint (GFO):

312 – Központi költségvetési szerv
312 – Központi költségvetési szerv
572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
5.5.g)
kiegészítések,
módosítások

g) Célcsoport támogatásának költségei

g) Célcsoport támogatásának költségei

Vállalkozásoknak nyújtott támogatáshoz kapcsolódó költségek a
Felhívás 3.4.1.1. A) pontjában foglaltaknak megfelelően
ga) Célcsoport (vállalkozás) foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi
jellegű költségei:
i.
bérköltség (munkaviszony);
ii.
vállalkozói kivét;
iii.
KATA adózónak kifizetett jövedelem;
iv.
a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és
járulékok, kivéve KATA-s adózók.

Vállalkozásoknak nyújtott támogatáshoz kapcsolódó költségek a Felhívás 3.4.1.1. A)
pontjában foglaltaknak megfelelően
ga) Célcsoport (vállalkozás) foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségei:
i.
bérköltség (munkaviszony);
ii.
vállalkozói kivét;
iii.
KATA adózó bevételének 60%-a alapján számított jövedelem;
iv.
a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok,
kivéve KATA-s adózók.

Bérköltség: A vállalkozó (egyéni vagy társas) személyes
közreműködőként végzett tevékenységének az ellentételezése
(beleértve a vállalkozói kivétet KATA adózó esetén a kifizetett
jövedelmet), valamint amennyiben az üzleti tervben szerepel, az új
munkavállaló bérköltsége.
1.

Bérköltségként havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos
jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok
számolhatóak el (azaz a felhívás meghirdetésének
időpontjában havonta összesen 272 250 Ft). KATÁ-s adózó
saját jogviszonyára vonatkozóan csak a kapcsolódó, a
személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható
el, amely maximum összege havonta 272 250 Ft lehet.

Bérköltség: A vállalkozó (egyéni vagy társas) személyes közreműködőként végzett
tevékenységének az ellentételezése (beleértve társas vállalkozás esetén a munkaviszony
keretében kifizetett bérköltséget, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói kivétet KATA adózó
esetén a bevétel alapján számított jövedelmet), valamint amennyiben az üzleti tervben
szerepel, az új munkavállaló bérköltsége
1.

Bérköltségként havonta 225 000 Ft, valamint a hatályos jogszabályok
szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatóak el (azaz a
felhívás meghirdetésének időpontjában havonta összesen 272 250 Ft).

2.

KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a kisadózó
vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.
törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény
alapján pedig a bevétel 60% minősül jövedelemnek. KATA-s adózó esetén a

2.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a munkaidővel
arányos bérköltség számolható el.

támogatás folyósításának alapja a 2019. évi garantált bérminimum, amely
összege havonta 235 950 Ft.

3.

A támogatást igénylő a 1. pontban meghatározottnál
magasabb fizetést is vállalhat, azonban a konstrukció
keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb a 1.
pontban meghatározott összegben vehet igénybe, vagyis az
efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell
biztosítania.

A támogatás kifizetésére akkor jogosult a KATA adózó, amennyiben a havi tételes adó
megfizetése igazolt, és amennyiben a Kedvezményezett online felületén a benyújtandó
beszámolók illetve kifizetési igénylések részeként bevételeiről a 3.4.1.1 fejezet e) pont ee)
alpontban foglalt gyakorisággal havi bontásban adatot szolgáltatott.

Felhívjuk a figyelmét, hogy KATA adózó esetén az a jövedelem
számolható el, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése
alapján a bevételből származtatható. A törvény alapján pedig a bevétel
60 % minősül jövedelemnek. Abban az esetben amennyiben a
kedvezményezett nem realizál bevételt, addig jövedelme sem
keletkezik. Amíg nincs jövedelme és bevétele, addig ilyen formában
nem elszámolható ez a költség.

gb) A célcsoport (vállalkozás) támogatásának egyéb költségei:
A támogatást igénylő vállalkozás által az üzleti tervben foglaltak szerint
megvalósítandó,
önállóan
nem
támogatható,
választható
tevékenységekhez
kapcsolódó
költségek,
amelyek
a

Amennyiben KATA adózó 4. pont szerint számított bevételének online adatszolgáltatása
megalapozza, a KATA adózó számára is maximum 272 250 Ft/hó fizethető ki bér és járuléka
jogcímen. A záró kifizetéskor a bevétel ellenőrzése és szükség esetén a támogatás korrekciója
az állami adóhatóság felé az adózó által a bevételéről tett éves nyilatkozata alapján történik.
3.

A támogatást igénylő a 1. pontban meghatározottnál magasabb fizetést is
vállalhat, azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is
legfeljebb a 1. pontban meghatározott összegben vehet igénybe, vagyis az
efölötti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.

4.

Felhívjuk a figyelmét, hogy KATA adózó esetén az a jövedelem számolható
el, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből
származtatható. A törvény alapján pedig a bevétel 60 %-a minősül
jövedelemnek. A bevétel nyilatkozattételi időpontja a tárgyévet követő év
február 25-e. A projekt pénzügyi lezárásakor a Kedvezményezett ellenőrzi,
hogy a támogatott vállalkozás
adóhatóságnak tett nyilatkozatában
szereplő bevétel 60%-a eléri vagy meghaladja a bér és járulékai jogcímen
kifizethető támogatás összegét.

gb) A célcsoport (vállalkozás) támogatásának egyéb költségei:
A támogatást igénylő vállalkozás által az üzleti tervben foglaltak szerint megvalósítandó,
önállóan nem támogatható, választható tevékenységekhez kapcsolódó költségek, amelyek a
vállalkozásindításához szükségesek – a foglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolható költségek

vállalkozásindításához szükségesek – a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
elszámolható költségek ga) pont) maximum 40%-os mértékének
megfelelő átalány szerint:

5.8.
kiegészítés
7. kiegészítés

ga) pont) maximum 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint:
[……]

[……]
x. Általános vállalatirányítási tevékenység

x. Általános vállalatirányítási tevékenység (Könyvelés, bérszámfejtés arányosított költségei;
Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek; Postai, telekommunikációs,
adminisztrációs költségek;
Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek,
takarítás, hulladékgazdálkodás, őrzés; biztosítási díj (pl. iroda, üzlethelyiség biztosítása);
bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához elkülönített bankszámla
nyitására kerül sor, rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és tranzakciós költség)

k) jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi,
félpótkocsi beszerzése, eszköz lízingelése;

k) jármű (gépjármű, motoros nem gépjármű, nem motoros jármű, vízi jármű, légi jármű,
vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése, eszköz lízingelése;
A 7. További információk című fejezet kiegészült az alábbival:
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
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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.
2 új szakmai melléklet került beépítésre:
4.
Annex I. lista - az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.)
szereplő mezőgazdasági termékek listája
5.
Konzorciumi megállapodás minta

