Módosult a Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása című felhívás
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói
integrátorok támogatása” című (GINOP-1.3.3-16 kódszámú) felhívás keretösszege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.) Korm. határozat alapján 16,4 milliárd Ft-ról 18,225 milliárd Ft-ra módosult. A kitöltő program a felhívás
módosítás megjelenését követően fog módosulni, kérjük szíves türelmüket!
Továbbá a módosítás érintette az alábbi pontokat:
Módosult
Fejezet/Alpont

Eredeti szöveg

Módosult szöveg

1.2

16,4 milliárd Ft

18,225 milliárd Ft

3.5.2

24 hónap

30 hónap

2020. március 31.

2021. december 31.

3.6.1

A projektben foglalkoztatottak tényleges a projekthelyszínen
történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló dokumentumok,
amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal
együtt igazolja a foglalkoztatást:


a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel
azonos megyében, vagy a megvalósítás helyszínéhez
képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő
állandó/ideiglenes lakcímének igazolása;



a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a
foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi jellegű költségek
felmerülésének
igazolása
munkahelyi
beléptető,

biztonsági rendszerek naplóinak rendelkezésre állása.
Az előző két bekezdésben felsorolt dokumentumok az első
szakmai beszámolóhoz bekérhetőek. A dokumentumok
rendelkezésre állása a projekt megvalósítási időszakában
bármikor ellenőrizhető.
5.5.2.4.1

b) Beszállítói
integrátorok
esetében
a
beszállítói
kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan
felvett munkatárs személyi jellegű ráfordítása a Felhívás
3.1.2.1. 8) pontjához kapcsolódóan:


maximum 1 fő munkaszerződés szerinti
alapbére és járulékainak költsége (személyi
bruttó alapbér és járulékai maximum 800.000
Ft/hó) a projektre fordított munkaidővel
arányosan.

c) Beszállítói integrátorok esetén a beszállító KKV-k
számára térítésmentesen nyújtott képzés, tanácsadás,
szervezetfejlesztés költsége a Felhívás 3.1.1. 7)
pontjához kapcsolódóan:


b) Beszállítói
integrátorok
esetében
a
beszállítói
kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan
felvett maximum 1 fő munkatárs személyi jellegű
ráfordítása (maximum 800.000 Ft/hó) a projektre fordított
munkaidővel arányosan, a Felhívás 3.1.2.1. 8) pontjához
kapcsolódóan
c) Beszállítói integrátorok esetén a beszállító KKV-k
számára térítésmentesen nyújtott képzés, tanácsadás,
szervezetfejlesztés költsége a Felhívás 3.1.1. 7)
pontjához kapcsolódóan:


az oktatók személyi jellegű ráfordítása, azokra
az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók
felkészülnek a képzésre és részt vesznek a
képzésen.

az oktatók személyi jellegű költsége, azokra az
órákra vonatkozóan, amikor az oktatók Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
felkészülnek a képzésre és részt vesznek a alatt értendő:
képzésen.
i) munkabér, megbízási díj
ii) személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl.
munkába járás költsége, cafeteria)

iii) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Jelen Felhívás keretében távmunka nem támogatható.
Lábjegyzet: A képzés formája nem lehet távoktatás vagy online
képzés.
A projektmenedzsmenthez
ráfordítás alatt értendő:

5.5.3

kapcsolódó

személyi

jellegű

i) munkabér, megbízási díj
ii) személyi jellegű egyéb kifizetések (bérjellegű juttatások, pl.
munkába járás költsége, cafeteria)
iii) foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Jelen Felhívás keretében távmunka nem támogatható.
5.6

2019. december 31.

2021. szeptember 30.
r)

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.
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
összegkorlátnak megfelelő 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. Korm. rendelet 5. számú mellékletének
3.5.4.5. pontja értelmében egy személynek ugyanazon
időszakra vonatkozóan csak egy jogcímen számolható el
személyi jellegű költség.
Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű
kifizetés, amely mögött a teljesítés nem igazolható.

5.8

34.

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 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.

