Módosult a GINOP-1.3.2-15 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása című
felhívás
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Professzionális klaszterszervezetek minőségi
szolgáltatásnyújtásának támogatása” című (GINOP-1.3.2-15 kódszámú) felhívás keretösszege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat alapján 1 Mrd Ft-ról 1,151 Mrd Ft-ra módosult.
Továbbá a módosítás érintette az alábbi pontokat:
Módosult
Fejezet/Alpont

Eredeti szöveg

Módosult szöveg

4. oldal

Miniszterelnökség

Innovációs és Technológiai Minisztérium

3.3.2

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a
fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2020. április 30.
fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2021. január 31.

3.5.1

Indikátor neve

Alap

Mértékegys
ég

Típusa

Célérték

Azonosít
ó

Vissza nem
térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

ERF
A

db

közös
kimene
ti

1 450

CO02

A nem
pénzügyi
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

ERF
A

Ft

közös
kimene
ti

2 100

CO04

A
vállalkozásokn
ak közpénzből

ERF
A

Ft

közös
kimene
ti

188 952 89
7 EUR

CO06

Jelen Felhívás keretében az Operatív Programban foglaltaknak
megfelelően a kedvezményezett az alábbi indikátorról köteles
adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni.
Indikátor
neve

Alap

Mértékegység

Típusa

Célérték

Azonosító

A nem
pénzügyi
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

ERFA

vállalkozás

közös
kimeneti

2 100

CO04

Felhívjuk

a

figyelmet,

hogy

a

2014-2020

programozási

nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuház
ás (vissza nem
térítendő
támogatás, a
vissza nem
térítendő
támogatástól
eltérő jellegű
támogatás)

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.

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 272/2014. (XI.5.) Korm.
A kedvezményezettek projektjük megvalósításával hozzájárulnak rendelet meghatározottak szerint köteles visszafizetni. A
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban foglalt 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció
indikátor célértékek teljesítéséhez.
nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OP-eredményindikátorok esetében.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az indikátor egyben a
jelen Felhívás 3.2. fejezete szerinti műszaki, szakmai tartalom
részét képezi, a támogatási szerződésben/támogatói okiratban
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.
Továbbá a kedvezményezettek vállalják, hogy projektjük
megvalósításával
közvetett
módon
hozzájárulnak
a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban foglalt
alábbi indikátorok célértékeinek teljesítéséhez.
Indikátor neve

Alap

Mértékegys
ég

Típusa

Célérték

Azonosít
ó

Vissza nem
térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

ERF
A

vállalkozás

közös
kimene
ti

1 450

CO02

A
vállalkozásokn
ak közpénzből
nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuház
ás (vissza nem
térítendő
támogatás)

ERF
A

Ft

közös
kimene
ti

188 952 89
7 EUR

CO06

A támogatást igénylőnek a fenti indikátorokra projektszinten nem
szükséges célértéket tervezni.
4.3

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

5.5.2.3 / a)

Lábjegyzet: A piackutatás a külföldi kiállításon, vásáron való
megjelenés megalapozására szolgál, tehát a piackutatás
költsége önállóan nem, csak a projekt keretében külföldön
megvalósuló tevékenységhez (kiállítás, vásár cégbemutató)
kapcsolódóan számolható el.

5.5.3.2 / a)

Külföldi kiállításon, szakmai rendezvényen,
üzletember
találkozón, nemzetközi projekt előkészítő találkozón a klaszter
nevében történő megjelenéshez kapcsolódó utazási és
szállásköltség a Felhívás 3.1.da) pontjához kapcsolódóan:

Külföldi kiállításon, szakmai rendezvényen, üzletember
találkozón, nemzetközi projekt előkészítő találkozón a
kedvezményezett klasztermenedzsment szervezet nevében
történő megjelenéshez kapcsolódó utazási és szállásköltség a
Felhívás 3.1.da) pontjához kapcsolódóan:

5.6

i)
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek i)
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek
tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás során az
elszámolás:
elszámolás:
Kis támogatástartalmú számlák összesítőjével történik
azon forintban kiállított számlák elszámolása, amelyek alapján az
igényelhető utófinanszírozott támogatás nem haladja meg az 500
000 Ft-ot.

Kis támogatástartalmú számlák összesítőjével történik
azon forintban kiállított számlák elszámolása, amelyek alapján az
igényelhető utófinanszírozott támogatás nem haladja meg az 500
000 Ft-ot.

személyi jellegű költségek összesítőjén a szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
bér
és
járulékköltségeinek,
valamint
egyéb
személyi
jellegű
ráfordításainak elszámolása történik. Az elszámolás során a
„bérköltség elszámolási csomag” táblázatait kell kitölteni és
felcsatolni excel valamint pdf (aláírt) formátumban.

személyi jellegű költségek összesítőjén a szakmai
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
bér
és
járulékköltségeinek elszámolása történik. Az elszámolás során a
„bérköltség elszámolási csomag” táblázatait kell kitölteni és
felcsatolni excel valamint pdf (aláírt) formátumban.

utazási és kiküldetési költségek összesítővel történik a
szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak külföldi
utazási és kiküldetési költségek összesítővel történik a kiküldetés költségeinek elszámolása.
szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak külföldi
kiküldetés költségeinek elszámolása.

j)
A Felhívásban meghatározott személyi jellegű korlátokat
személyenként, egy hónapra – napi 8 órás (vagy annál több)
foglalkoztatásra
–
vonatkozóan,
a
teljes
bértömegre
(alapbérre+bármilyen támogatással érintett projektekre és
járulékaikra) összevontan kell értelmezni. Azaz egy munkavállaló
részére egy hónapban maximum 800.000 Ft személyi jellegű
ráfordítás számolható el napi 8 órás foglalkoztatás esetén, mely
összeg összességében értendő valamennyi támogatással érintett
projektekre, melyen az adott munkavállaló dolgozik, a munka
jogcímétől, foglalkoztatás formájától (pl. kinevezés, megbízási

szerződés) függetlenül.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének
3.5.4.5. pontja értelmében egy személynek ugyanazon időszakra
vonatkozóan csak egy jogcímen számolható el személyi jellegű
költség.
Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi
jellegű kiadások csak indokolt esetben (munkaidő növekedés,
feladatbővülés, munkakörbővülés) és mértékben emelkedhetnek
a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi átlagbérhez
képest.
Jelen Felhívás keretében nincs lehetőség távmunkára.
Személyi jellegű költségek esetén nem elszámolható költségnek
minősül jutalom, illetve az olyan jutalom jellegű kifizetés, amely
mögött a teljesítés nem igazolható.
7

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 projekt-adatlapon és annak
mellékleteiben feltüntetett személyes adatait - a palyazat.gov.hu

honlapon elérhető Adatvédelmi
adatkezelési célok szerint - kezelje.

nyilatkozatban

szereplő

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.

