1. CO01-CO08 indikátorszámítás – módszertan
A dokumentum az ITM Monitoring és Értékelési Főosztálya * által kezdeményezett Indikátor Munkacsoport
keretében 2017 decemberében egyeztetett majd 2019 folyamán többször aktualizált, a
Pénzügyminisztérium† Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
és a Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság, mint GINOP és VEKOP
irányító hatóságok által elfogadott 01-08. számú, az ERFA, a Kohéziós Alap és az ETE rendeletek
mellékleteiben felsorolt ún. közös indikátorok számítási módszertanát mutatja be.
A számítási módszertan az ERFA támogatásban részesülő projektekre és vállalkozásokra értelmezhető.
Az operatív programokban az indikátorokra beruházási prioritásonként határoztak meg célértékeket,
ugyanakkor az indikátorok közül az eredményességi keretbe foglalt mutatókra prioritás szinten is
meghatározásra kerültek tervértékek. Az indikátorok OP- és prioritásszintű aggregálásakor
figyelembe szükséges venni, hogy a vállalkozások darabszámát mérő output indikátorokból
kiszűrendőek a több prioritásban, ill. beruházási prioritásban is támogatott vállalkozások.
Csak az adott indikátorral érintett beruházási prioritás alatt megjelent kiírások teljesítését aggregáljuk
prioritás és OP szintre, kivéve a vállalkozások számát mérő‡, OP szinten is aggregálandó ERFA
prioritásokból származó mutatókat.

2018. május 22-ig Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztály.
2018. május 22-ig Nemzetgazdasági Minisztérium.
Az operatív program keretében támogatott vállalkozások száma az e vállalkozások részére nyújtott többszörös támogatás nélkül.
Érintett mutatók: CO01, CO02, CO03, CO04, CO05.
*

†
‡
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1. CO01 Termelő beruházás: támogatásban részesülő vállalkozások száma (vállalkozás)
kiválasztott műveletekhez* kapcsolódó érték:
Az indikátor valamennyi vissza nem térítendő, visszatérítendő (pénzügyi eszköz típusú), valamint nem
pénzügyi támogatásban részesített vállalkozást (GFO 1,2), továbbá TOP és VEKOP esetében – az OP-k
sajátosságai következtében – a vállalkozási tevékenységet megvalósító helyi önkormányzatokat (GFO
32), valamint önkormányzat által alapított vagy tulajdonolt nonprofit gazdasági társaságokat (GFO 57) is
magában foglal, a megítélt, a pénzügyi eszközök esetében szerződött támogatással rendelkező projektek
körére vonatkoztatva.
Az indikátor VNT részmutatóinak számítását a CO02 és CO04-nél leírtak tartalmazzák.
A CO01 számításakor a vissza nem térítendő, visszatérítendő, valamint nem pénzügyi támogatásban
részesített vállalkozások közül a többszörösen támogatottakat ki kell szűrni, az esetlegesen több
alkalommal és több típusú támogatásban részesített vállalkozásokat csak egyszer lehet
figyelembe venni.
A többszörösen támogatott vállalkozások kiszűrése egyedi azonosító, az adószám alapján történik, a
kieséssel érintett projekteket ki kell szűrni az indikátor értékéből.
A szabálytalansági eljárással érintett projektek az indikátor értékébe beleszámítandók. †
A pénzügyi eszközök vonatkozásában az indikátor tartalma azonos a CO03 indikátoréval:
Visszatérítendő (pénzügyi eszköz típusú) támogatást tartalmazó ügylet esetén az MFB által az
EUPR-be feltöltött ügyletszintű, hiteltermékeket és kockázati tőke termékeket tartalmazó adatbázisokból
történik az indikátor kiszámítása:
-

a GFO 1 és 2 gazdálkodási formakódú kedvezményezettek tekintendők vállalkozásnak (az
analitikában a „GFO kód” 1 vagy 2),
az indikátor kiszámításakor a szerződéssel rendelkező projektgazdák adószámait kell
összesíteni (az analitikában a „Szerződéskötés dátuma” meg van adva), az ismétlődő
adószámokat minden esetben ki kell szűrni

Az adatok forrása az MFB Zrt. informatikai rendszeréből az EUPR-be átadott, ún. pénzügyi eszköz
technikai pályázatok szerződéseihez feltöltött, minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott
ügyletszintű hitel-és kockázati tőke ügyletanalitika.
A szabálytalansági eljárással érintett ügyletek az indikátor értékébe beleszámítandók.

A vissza nem térítendő támogatást tartalmazó projektekhez kapcsolódóan a megítélt támogatással (pozitív támogatói döntéssel)
rendelkezőket értjük alatta. A kizárólag pénzügyi eszközt tartalmazó projektek esetében a szerződéssel rendelkező ügyletekhez
kapcsolódó teljesítést mutatja.
†
A 2018.07.19-én tartott GINOP egyeztetésen (N+3, eredménytartalék) az ITM-MÉF által adott iránymutatás alapján.
*
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teljes körűen végrehajtott műveletekhez * kapcsolódó érték:
Kiszámítása megegyezik a kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték számításával, azzal a szűkítéssel,
hogy ebben az esetben a közvetlenül VNT-ben részesülő fizikailag már befejezett projekttel
rendelkező vállalkozásokat lehet az indikátor értékébe beleszámítani. A vissza nem térítendő
támogatások esetén azon projekttel rendelkező vállalkozások számíthatók az indikátor tényértékébe,
amelyeknél a projekt (tényleges) fizikai befejezésének dátuma rögzítve van az EUPR-ben és a
kapcsolódó ZB elfogadott státuszú.
A TOP/VEKOP esetében azon projekttel rendelkező vállalkozások számíthatók az indikátor tényértékébe,
amelyeknél a projekt (tényleges) fizikai befejezésének dátuma rögzítve van az EUPR-ben és a
kapcsolódó beszámoló elfogadott státuszú.
A közvetett támogatásokat tartalmazó konstrukciókban (nem pénzügyi támogatások) az adott részprojekt
vagy részművelet befejezése után válik az adott vállalkozás az indikátor értékébe beszámíthatóvá,
amelyről a kedvezményezett az egyedi vagy a (záró) szakmai beszámolóban jelent. A számítás CO02 és
CO04 indikátoroknál megadott módszertan szerint történik.
A pénzügyi eszközök vonatkozásában az indikátor tartalma azonos a CO03 indikátoréval:
A hiteltermékek esetében a számla alapú folyósítással † érintett ügyletek vehetők számításba, illetve a
kockázati tőke termékek esetén az az időpont, amikor az Alap megjelenik tulajdonosként a cégben
(részesedést szerez) és a cégnyilvántartásba bejegyzésre kerül.
A tényérték kiszámítása megegyezik a kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték számításával, azzal a
szűkítéssel, hogy a hiteltermékek keretében a számla alapú folyósítással‡ rendelkező támogatásban
részesülő vállalkozásnak minősülő (GFO kód 1 vagy 2) projektgazdákat lehet beleszámítani az indikátor
értékébe. A kockázati tőke termékek vonatkozásában azon ügyletek számíthatóak be a „teljes körűen
végrehajtott műveletekhez” tartozó indikátor tényértékbe, amelyeknél a cégnyilvántartásba történő
bejegyzés időpontja meg van adva§ és a végső kedvezményezett vállalkozásnak minősül (GFO kód 1
vagy 2).
Az MFB analitikákban a következő szűréseket végezzük:
-

hiteltermékek, kombinált hiteltermékek: azon ügyletek projektgazdáinak adószámát kell
figyelembe venni, amelyeknél a hitel első részletének folyósítása már számla vagy más számviteli
bizonylat ellenében megtörtént, a kombinált termékek esetében a vissza nem térítendő támogatás
folyósítása (előleg vagy részlet formájában) a pénzügyi eszköz teljesítése kapcsán nem vehető

A vissza nem térítendő támogatást tartalmazó projektekhez kapcsolódóan a fizikailag befejezett projekteket értjük alatta. A
pénzügyi eszközt tartalmazó projektek esetében a számla alapú folyósítással érintett ügyletek, míg a kockázati tőke esetében a
vállalatokban történő részesedés szerzése tekinthető teljes körűen végrehajtott projekt kritériumának, az indikátorok e státuszokhoz
kapcsolódó teljesítést mutatják. A részteljesítéseknél az EUB által kiadott iránymutatás /EGESIF_18-0021-01_Performance
framework review and reserve_rev, 15 old./ szerint a kiemelt projektnek nem, csak az adott közvetetten támogatott vállalkozás
részére nyújtott támogatott tevékenységnek kell befejeződni ahhoz, hogy az indikátor tényértékébe a „befejezett műveletekhez”
kapcsolódóan a teljesítés beszámítható legyen. A részteljesítésekről történő jelentés az ún. egyedi beszámolókban történik (FHD
916 fejlesztés)
†
Az Európai Bizottság 2018.10.22-i informális, valamint a 2019.01.29-i hivatalos EGESIF állásfoglalásának megfelelően („CO01 is
considered as achieved once the first instalment has been disbursed to the final recipient”).
‡
Az Európai Bizottság 2018.10.22-i informális, valamint a 2019.01.29-i hivatalos EGESIF állásfoglalásának megfelelően.
*
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-

figyelembe, a hitel elem esetén a körülmények fennállását külön kell értékelni, ezért azok az
ügyletek elszámolhatóak, ahol az az adatbázisban az „Első folyósítás dátuma” meg van adva.
kockázati tőke termékek: azon ügyletek projektgazdáinak adószámát kell figyelembe venni,
amelyeknél a „Projekt befejezés dátuma”* meg van adva az MFB analitikában

Az adatok forrása az MFB Zrt. informatikai rendszeréből az EUPR-be átadott, ún. pénzügyi eszköz
technikai pályázatok szerződéseihez feltöltött, minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott
ügyletszintű hitel-és kockázati tőke ügyletanalitika.

A szabálytalansági eljárással érintett projektek az indikátor értékébe beleszámítandók.

2. CO02 Termelő beruházás: vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma
(vállalkozás)
kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték:
Az EUPR–ben támogatott státuszú - pozitív támogatói döntéssel rendelkező - tehát az adott
GINOP/VEKOP ERFA (beruházási) prioritásban megítélt támogatással rendelkező projektekre
vonatkoztatjuk az indikátort, e projektek vállalkozásnak minősülő projektgazdáinak száma adja meg az
indikátor értékét a következők szerint:
-

-

-

-

a GFO 1 és 2 gazdálkodási formakódú kedvezményezettek tekintendők vállalkozásnak,
TOP és VEKOP esetében – az OP-k sajátosságai következtében – a vállalkozási tevékenységet
megvalósító helyi önkormányzatot (GFO 32), továbbá önkormányzat által alapított vagy
tulajdonolt nonprofit gazdasági társaságot (GFO 57) is figyelembe kell venni a számításhoz,
az indikátor kiszámításakor a pozitív támogatói döntéssel rendelkező projektgazdák
adószámait kell összesíteni, nem a projektazonosítót, az ismétlődő adószámokat minden
esetben ki kell szűrni,
a projekteket nem konzorciumi formában megvalósító közvetlenül támogatott projektgazdák
adószámaihoz adott esetben hozzá kell adni az ERFA támogatásban részesülő,
vállalkozásnak minősülő konzorciumi tagok adószámát is a fenti szűréseket figyelembe
véve,
továbbá az EUPR-ben kieséssel érintett projekteket (visszalépettek) ki kell szűrni.

A szabálytalansági eljárással érintett projektek az indikátor értékébe beleszámítandók.
teljes körűen végrehajtott műveletekhez kapcsolódó érték:
Kiszámítása megegyezik a kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték számításával, azzal a szűkítéssel,
hogy ebben az esetben a fizikailag már befejezett projekttel rendelkező közvetlen ERFA támogatásban
részesülő vállalkozásnak (GFO 1, 2) minősülő projektgazdákat és konzorciumi tagokat, továbbá TOP és
VEKOP esetében – az OP-k sajátosságai következtében – a vállalkozási tevékenységet megvalósító helyi
önkormányzatot (GFO 32), valamint önkormányzat által alapított vagy tulajdonolt nonprofit gazdasági
társaságot (GFO 57) lehet figyelembe venni az indikátor értékében:

A projekt befejezése: KT esetén Alap megjelenik tulajdonosként a cégben (részesedést szerez), cégnyilvántartásba bejegyzésre
kerül.
*
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-

kizárólag azon projektgazdákat kell figyelembe venni, amelyeknél a projekt tényleges
befejezése (fizikai befejezés) megtörtént (a dátum rögzítve van az EUPR-ben) és a
kedvezményezett a fizikai befejezés dátumát tartalmazó záró beszámolót/beszámolót
benyújtotta és azt elfogadták.

A szabálytalansági eljárással érintett projektek az indikátor értékébe beleszámítandók, a kieséssel érintett
projekteket ki kell szűrni az indikátor értékéből.
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3. CO03 Termelő beruházás: vissza nem térítendő támogatáson kívüli más pénzügyi támogatásban
részesülő vállalkozások száma (vállalkozás)
kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték:
Az adott GINOP/VEKOP pénzügyi eszközt tartalmazó ERFA (beruházási) prioritásban szerződéssel
rendelkező visszatérítendő támogatást tartalmazó ügyletekre, valamint a kombinált konstrukciók (vissza
nem térítendő és visszatérítendő támogatásban egyaránt részesült) kedvezményezettjeire vonatkoztatjuk
az indikátort, ezen ügyletek vállalkozásnak minősülő projektgazdáinak száma adja meg az indikátor
értékét a következők szerint:
Visszatérítendő (pénzügyi eszköz típusú) támogatást tartalmazó ügylet esetén az MFB által az EUPR-be
feltöltött ügyletszintű, hiteltermékeket és kockázati tőke ügyleteket tartalmazó adatbázisokból történik az
indikátor kiszámítása:
-

a GFO 1 és 2 gazdálkodási formakódú kedvezményezettek tekintendők vállalkozásnak (az
analitikában a „GFO kód” 1 vagy 2),
az indikátor kiszámításakor a szerződéssel rendelkező projektgazdák adószámait kell
összesíteni (az analitikában a „Szerződéskötés dátuma” meg van adva), az ismétlődő
adószámokat minden esetben ki kell szűrni

Az adatok forrása az MFB Zrt. informatikai rendszeréből az EUPR-be átadott, ún. pénzügyi eszköz
technikai pályázatok szerződéseihez feltöltött, minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott
ügyletszintű hitel-és kockázati tőke ügyletanalitika.
.
A szabálytalansági eljárással érintett ügyletek az indikátor értékébe beleszámítandók.
teljes körűen végrehajtott műveletekhez kapcsolódó érték:
Kizárólag visszatérítendő pénzügyi eszköz típusú, valamint kombinált támogatás esetén:
Kiszámítása megegyezik a kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték számításával, azzal a szűkítéssel,
hogy a hiteltermékek keretében a számla alapú folyósítással* rendelkező támogatásban részesülő
vállalkozásnak minősülő (GFO kód 1 vagy 2) projektgazdákat lehet beleszámítani az indikátor értékébe. A
kockázati tőke termékek vonatkozásában azon ügyletek számíthatóak be a „teljes körűen végrehajtott
műveletekhez” tartozó indikátor tényértékbe, amelyeknél a cégnyilvántartásba történő bejegyzés időpontja
meg van adva és a végső kedvezményezett vállalkozásnak minősül (GFO kód 1 vagy 2)

Az MFB analitikákban a következő szűréseket végezzük:
-

*

hiteltermékek, kombinált hiteltermékek: azon ügyletek projektgazdáinak adószámát kell
figyelembe venni, amelyeknél a hitel első részletének folyósítása már számla vagy más számviteli
bizonylat ellenében megtörtént, a kombinált termékek esetében a vissza nem térítendő támogatás
folyósítása (előleg vagy részlet formájában) a pénzügyi eszköz teljesítése kapcsán nem vehető
figyelembe, a hitel elem esetén a körülmények fennállását külön kell értékelni, tehát azok az
ügyletek elszámolhatóak, ahol az „Első folyósítás dátuma” meg van adva.

Az Európai Bizottság 2018.10.22-i informális, valamint a 2019.01.29-i hivatalos EGESIF állásfoglalásának megfelelően
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-

kockázati tőke termékek: azon ügyletek projektgazdáinak adószámát kell figyelembe venni,
amelyeknél a „Projekt befejezés dátuma”* meg van adva az MFB analitikában

Az adatok forrása az MFB Zrt. informatikai rendszeréből az EUPR-be átadott, ún. pénzügyi eszköz
technikai pályázatok szerződéseihez feltöltött, minősített elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott
ügyletszintű hitel-és kockázati tőke ügyletanalitika.

A szabálytalansági eljárással érintett ügyletek az indikátor értékébe beleszámítandók.

* A projekt befejezése: KT esetén Alap megjelenik tulajdonosként a cégben (részesedést szerez), cégnyilvántartásba bejegyzésre
kerül.
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4. CO04 Termelő beruházás: a nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma
(vállalkozás)*
kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték:
A nem pénzügyi (közvetlen pénzátutalással nem járó iránymutatás, tanácsadás, vállalkozási inkubátorok
stb. formájában nyújtott) támogatást tartalmazó kiemelt, klaszter és TKR standard felhívásokban a
támogatási szerződésben a kedvezményezett által a kapcsolódó mutatóra a szerződésben vállalt
indikátor célérték.
A kiemelt projektek támogatásának időpontjában még nem ismertek a közvetetten támogatott
vállalkozások adatai, ezért az előzetesen nem azonosítható vállalkozásokhoz kapcsolódóan a célérték
tartalmazhat többszörösen támogatásban részesülő vállalkozásokat, a duplikációk teljes körű kiszűrése
csak a „teljes körűen végrehajtott műveletekhez kapcsolódó érték” kiszámításakor lehetséges. Az
esetleges ismétlődéseket a már ismert nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozásoknál ki kell
szűrni.
A szabálytalansági eljárással érintett projektek az indikátor értékébe beleszámítandók, a kieséssel érintett
projekteket ki kell szűrni az indikátor értékéből.

teljes körűen végrehajtott műveletekhez kapcsolódó érték:
A nem pénzügyi támogatást tartalmazó kiemelt, TKR standard vagy klaszterprojektben a közvetlenül
támogatott főkedvezményezettek által a projektek megvalósítása során a nem pénzügyi támogatási
tevékenység tekintetében az egyedi szakmai, valamint a szakmai és záró beszámolókban, továbbá egyes
esetekben a fenntartási jelentésekben† a projektgazdák által a beszámolókhoz csatolt analitikákban
befejezett státuszúnak jelentetett vállalkozások (GFO 1, 2) darabszáma, az esetleges ismétlődéseket,
a többszörös számbavételt adószám alapján kiszűrve.
A szabálytalansági eljárással érintett projektek az indikátor értékébe beleszámítandók, a kieséssel érintett
projekteket ki kell szűrni az indikátor értékéből.

A GINOP-ban a GINOP-1. prioritás 3d) beruházási prioritáshoz kapcsolódóan az EUPR-ben a következő néven rögzített indikátor
cél-és tényértékeket is szükséges figyelembe venni: A nem pénzügyi támogatásban részesülő kkv-k száma, A nem pénzügyi
támogatásban részesülő vállalkozások száma, míg a GINOP-3. prioritás 2b) beruházási prioritásban a következő indikátorok értéke
beszámítandók: A projekt által bevont kkv-k száma, Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten)
†
A TOP 8b) beruházási prioritás keretében a Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztések esetében – figyelemmel a konstrukciók
sajátosságaira – a projekt fizikai befejezése/projekt zárásának időpontjában nem feltétlenül ismert a nem pénzügyi támogatásban
részesülő vállalkozások (a konstrukció vonatkozásában a betelepülő vállalkozások) száma, így azok a fenntartási időszak alatt a
fenntartási jelentés mellékleteként benyújtott analitikából számítható ki.
*
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5. CO05 Termelő beruházás: a támogatott új vállalkozások száma (vállalkozás)

kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték:
Azon vállalkozások (GFO 1, 2) minősülnek új vállalkozásnak, amelyek három évvel (3*365 nappal) a
projekt megkezdése előtt nem léteztek.
Az EUPR-ben rögzített vissza nem térítendő támogatások kedvezményezettjei (lásd CO02), valamint az
MFB által az EUPR-be átadott, aláírással ellátott analitikában megadott pénzügyi eszköz típusú
támogatást igénybe vevő (lásd CO03), továbbá a közvetetten támogatott kedvezményezettek esetében az
adott projekt szakmai beszámolóihoz csatolt analitikákban rögzített (lásd CO04) kedvezményezett/végső
kedvezményezett vállalkozások alapítás dátumát kell figyelembe venni a mutató kiszámításakor a
projekt tervezett/tényleges (nem pénzügyi, közvetett támogatások) kezdetéhez viszonyítva.
Amennyiben a projekt tervezett kezdete és a vállalkozás alapításának dátuma között, kevesebb,
mint 3 év (3*365 nap) telt el, az indikátor értékébe az adott vállalkozás új vállalkozásként
beleszámítandó.
Az indikátor számításakor a CO01 és a CO03 mutatóknál megadottakat is figyelembe kell venni.
A szabálytalansági eljárással érintett projektek az indikátor értékébe beleszámítandók, a kieséssel érintett
projekteket ki kell szűrni az indikátor értékéből.

teljes körűen végrehajtott műveletekhez kapcsolódó érték:
Kiszámítása megegyezik a kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték számításával, azzal, hogy ebben
az esetben a vissza nem térítendő támogatások vonatkozásában a fizikailag már befejezett (projekt
tényleges (fizikai) befejezésének dátuma rögzítve van), míg a visszatérítendő és kombinált
hiteltermékeknél a számla alapú folyósítással érintett projekttel rendelkező új vállalkozásnak minősülő
(végső) kedvezményezetteket lehet figyelembe venni az indikátor értékében.
A pénzügyi eszközök keretében támogatottak közül azon hitelügyletek számíthatóak be az indikátor
értékébe, amelyeknél az MFB által az EUPR-be átadott, aláírással ellátott adatbázisban az „Első
folyósítás dátuma” rögzített. A kockázati tőke termékek esetében a projekt befejezésének az az időpont
minősül, amikor az Alap megjelenik tulajdonosként a cégben, részesedést szerez és a cégnyilvántartásba
bejegyzésbe kerül. Az MFB analitikában azokat a KT ügyleteket lehet figyelembe venni, amelyeknél a
„Projekt befejezés dátuma” rögzítve van.
A nem pénzügyi támogatásban részesült vállalkozásokra vonatkozóan az egyedi szakmai beszámolóban,
a szakmai beszámolóban, ill. a záró beszámolóban, továbbá egyes esetekben a fenntartási jelentés
mellékleteként benyújtott analitikából számítható ki az indikátor értéke.
Az indikátor kiszámításakor a CO01 és a CO03 mutatóknál megadottakat is figyelembe kell venni.
A szabálytalansági eljárással érintett projektek az indikátor értékébe beleszámítandók, a kieséssel érintett
projekteket ki kell szűrni az indikátor értékéből.
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6. CO06 Termelő beruházás: a vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő
magánberuházás - vissza nem térítendő támogatás (EUR)
kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték:
A támogatott státuszú (pozitív támogatói döntéssel rendelkező) tehát az adott GINOP/VEKOP ERFA
(beruházási) prioritásban megítélt támogatással rendelkező projektekre vonatkoztatjuk, ahol a
kedvezményezett típusa vállalkozás (GFO 1, 2).
Az indikátor értékét a projektben a megítélt magán hozzájárulás adja meg - amely a támogató által
elfogadott összköltség és a vissza nem térítendő, ill. a kombinált konstrukcióknál az összköltség
valamint a vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatás különbsége - a beruházási prioritás
vagy prioritás szinten aggregálva.
A kiesett (visszalépett) projektek adatait ki kell szűrni.
A K+F projektek nem számítandók a mutatóba, a kutatás és innováció területén támogatott projektek
teljesítményét a CO27 Kutatás és innováció: Az innovációs és K+F projekteknek közpénzből nyújtott
támogatáshoz illeszkedő magánberuházás nevű indikátor méri.
A szabálytalansági eljárással érintett projektek az indikátor értékébe beleszámítandók.
A projekt szinten forintban megadott adatokat az aktuális ÉVJ árfolyamon kell átváltani euróra.

teljes körűen végrehajtott műveletekhez kapcsolódó érték:
Kiszámítása megegyezik a kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték számításával, azzal a szűkítéssel,
hogy azokra a fizikailag már befejezett projektekre kell vonatkoztatni, amelyeknél a projekt tényleges
(fizikai) befejezésének dátuma az EUPR-ben rögzítve van és a kapcsolódó záró beszámoló elfogadott
státuszú.
Ebben az esetben a szerződött magán hozzájárulást - amely a szerződött összköltség és a
szerződött vissza nem térítendő, ill. a kombinált konstrukcióknál az összköltség valamint a
szerződött vissza nem térítendő és a visszatérítendő támogatás különbsége - vesszük figyelembe
projektszinten.
Az indikátor értékét a fizikailag befejezett projektenként összesített kedvezményezetti magánerő adja
meg.
A kiesett (visszalépett) projektek adatait ki kell szűrni.
A projekt szinten forintban megadott adatokat az aktuális ÉVJ árfolyamon kell átváltani euróra.
A szabálytalansági eljárással érintett projektek az indikátor értékébe beleszámítandók.
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7. CO07 Termelő beruházás: a vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő
magánberuházás - a vissza nem térítendő támogatástól eltérő jellegű támogatás (EUR)

kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték:
A pénzügyi eszközök esetében a szerződéssel rendelkező („Szerződéskötés dátuma” rögzített)
ügyletekhez kapcsolódó magán hozzájárulás teljes értéke* vállalkozás (GFO kód 1 vagy 2) típusú végső
kedvezményezetteknél, amely magában foglalja az ügylet nem elszámolható részeit is. Az MFB által az
EUPR-be átadott adatbázisokban „A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő
magánberuházás” oszlopban található ügylet forrásadatokból számított összegeket kell aggregálni. Az
indikátor értékét a szerződött ügyletek teljes magán hozzájárulásainak összege adja.
A szabálytalansági eljárással érintett ügyletek az indikátor értékébe beleszámítandók.

teljes körűen végrehajtott műveletekhez kapcsolódó érték:
Kiszámítása megegyezik a kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték számításával, azzal a szűkítéssel,
hogy ebben az esetben a hiteltermékek vonatkozásában a számla alapú folyósítással érintett ügyletek
magán hozzájárulásainak összege adja az indikátor értékét. A kockázati tőke termékek ügyleteinél
azon ügyletek beszámíthatóak, ahol az Alap megjelenik tulajdonosként a cégben (részesedést szerez),
cégnyilvántartásba bejegyzésre kerül.
Azon ügyletek „A vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz illeszkedő magánberuházás”
összegeit lehet figyelembe venni az aggregált tényadat meghatározásakor, amelyeknél a
hiteltermékekhez kapcsolódóan az „Első folyósítás dátuma” meg van adva, míg a kockázati tőke
ügyleteknél a „Projekt befejezés dátuma” rögzített.
Az indikátor forrása az MFB Zrt. adatszolgáltatása.
A szabálytalansági eljárással érintett ügyletek az indikátor értékébe beleszámítandók.

*

A saját forrás összege.
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8. CO08 Termelő beruházás: a foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál (FTE) *
kiválasztott műveletekhez kapcsolódó érték:
A vissza nem térítendő és kombinált felhívások esetében az indikátor az EUPR-ből lekérdezett
projektenként megadott kedvezményezetti adatszolgáltatáson alapul.
A GINOP 3c) beruházási prioritás alatt 2014-2015-ben megjelent felhívásokhoz kapcsolódóan az
"Átlagos statisztikai állományi létszám - Férfi" és az "Átlagos statisztikai állományi létszám - Nő" indikátor
célértékeket ("Cél összes változás"), míg a 2015 után megjelent kiírásoknál "A foglalkoztatás növekedése
a támogatott vállalkozásoknál – Nő" és "A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál –
Férfi" célértékeket ("Cél összes változás") kell összegezni.
A VEKOP vissza nem térítendő 3 c) beruházási prioritás alatt megjelent felhívásokhoz kapcsolódóan „A
foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál” célértéket szükséges összegezni.
Az indikátor a kizárólag pénzügyi eszközt tartalmazó GINOP 3c) beruházási prioritás alá tartozó
konstrukciók esetében az MFB által az EUPR-be feltöltött végső kedvezményezetti adatbázison alapul. Az
MFB által biztosított analitikában „A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál (teljes
munkaidő egyenértékben (FTE - férfi)” és „A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál
(teljes munkaidő egyenértékben (FTE - nő)” indikátorokhoz tartozó „Összes változás célértéke” oszlopban
megadott értékeket szükséges aggregálni, azon ügyletek esetében, amelyek szerződéssel rendelkeznek,
tehát a „Szerződéskötés dátuma” oszlopban van rögzítve dátum.
A VEKOP pénzügyi eszközt tartalmazó 3c) beruházási prioritás alá tartozó konstrukció esetében az MFB
informatikai rendszerében tárolt végső kedvezményezetti adatokon alapul. Az élő szerződéssel
rendelkező projektállományt szükséges figyelembe venni, a kieséssel érintett projekteket ki kell szűrni.
Az ismétlődő vállalkozásokat, ill. a kapcsolódó tervértékeket az adószám alapján, oly módon
szükséges kiszűrni, hogy az érintett több alkalommal támogatott vállalkozás legnagyobb
tervértéke (vállalása) maradjon az adatbázisban†. Az EUB indikátor útmutatónak megfelelően a negatív
célértékeket nem lehet az indikátor értékébe beleszámítani, a negatív számokat az aggregálás során
nullának kell tekinteni. Amennyiben az indikátor adatok nemenkénti bontásban vannak rögzítve, a
szűréseket mindkét (férfi/nő) indikátorhoz kapcsolódóan el kell végezni.

Kombinált típusú támogatás esetén (GINOP):
A visszatérítendő támogatást és pénzügyi eszközt egyaránt tartalmazó kombinált konstrukciók keretében
tett, az EUPR-ben rögzített kedvezményezetti indikátor vállalásokat („Cél összes változás") meg kell
bontani a projekt forrásainak arányában. A vissza nem térítendő forrást (VNT) biztosító GINOP-1 prioritás
CO08 A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál indikátorába a célérték VNT forrásra
eső része, míg a GINOP-8 Pénzügyi eszközök indikátorába a célérték visszatérítendő forrásra eső része
számítható be a következők szerint:
GINOP-1-nél figyelembe vehető indikátor célérték:
Problémaként jelentkezik a többször támogatott vállalkozásokhoz kapcsolódó értékek számítása. Adószám alapján kiszűrhetők a
duplikációk, de előfordulhat, hogy eltérő idősávban (jelentéstételi időszakban) kell vizsgálni a támogatott vállalkozásoknál
bekövetkező létszámváltozást. A többször támogatott vállalkozások kiszűrésével aluljelentés, ellenkező esetben pedig többszöri
számbavétel alakulhat ki. IT rendszerfejlesztésre (adatok vállalkozásonként), ill. az indikátor definíciónak megfelelő FTE számítási
mód meghatározására van szükség (pl. NAV-tól a cégek részletes foglalkoztatási adatok bekérése, KSH FTE arányszámok
alkalmazása).
†
Excel adatbázisban az adatokat csökkenő sorrendbe rendezve, majd az ismétlődő értékeket eltávolítva.
*
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(vissza nem térítendő támogatási összeg/(VT+VNT teljes támogatási összeg))*indikátor cél összes
változás
GINOP-8-nál figyelembe vehető indikátor célérték:
(visszatérítendő támogatási összeg/(VT+VNT teljes támogatási összeg))*indikátor cél összes változás

A szabálytalansági eljárással érintett projektek az indikátor értékébe beleszámítandók.

teljes körűen végrehajtott műveletekhez kapcsolódó érték:

A szükséges NAV alapadatok beszerzése:
-

-

a támogatott vállalkozások adószámainak lekérdezése az érintett prioritásokban (EUPR,
MFB)
az adószámok megküldése a NAV részére
a NAV CD-n átadja a foglalkoztatási adatokat az ITM MÉF részére, ami a következőket
tartalmazza (havi bontásban): adószám, biztosított anonim azonosítója, biztosított neme,
év/hónap, jogviszony kezdete, jogviszony vége, heti munkaóra
a kapott adatok importálása az EUPR adatbázisba (FHD bejegyzés útján)

A szükséges KSH adatok beszerzése
-

-

a KSH az ITM MÉF kérésre megküldi éves bontásban a következő adatot: Teljes
munkaidőben alkalmazásban állók által teljesített havi átlagos munkaóra a legalább öt főt
foglalkoztató vállalkozások körében
a kapott adatok importálása az EUPR adatbázisba

Adatok kiszámítása adószámonként és évenként (csak ERFA 3c beruházási prioritásban):
-

éves munkaóra: (jogviszony vége dátum – jogviszony kezdete dátum) + 1)/7 * heti munkaóra
FTE: éves munkaóra/KSH havi munkaóra * 12

-

kezdő év:
o beérkezés éve – 1 (EUPR adatok)
o bázis év (MFB adatok)
záró év:
o ha a tényleges befejezés hónapja <= 6, akkor a befejezés éve, ha > 6, akkor a
befejezés éve + 1 (EUPR adatok)
o ha a projekt befejezés dátuma <= 6, akkor a befejezés éve, ha > 6, akkor a befejezés
éve + 1 (MFB adatok)
tény dátum
o tényleges befejezés dátuma (EUPR)
o projekt befejezés dátuma (MFB adatok)

-

-

-

számítás:
o kezdő év FTE és záró év FTE kiszámítása minden projektre
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o
o

csökkenő sorrendbe állítás a (záró év FTE – kezdő év FTE) különbség alapján
adószámonként
a legnagyobb érték figyelembe vétele (azaz ha többször szerepel egy adószám, akkor
azt az értéket számolja, ahol a legnagyobb a különbség)

GINOP-1 prioritásnál figyelembe vehető indikátor tényérték:
(vissza nem térítendő támogatási összeg/VT+VNT teljes támogatási összeg)*indikátor tényértéke
GINOP-8 prioritásnál figyelembe vehető indikátor tényérték:
(visszatérítendő támogatási összeg/VT+VNT teljes támogatási összeg)*indikátor tényértéke

A szabálytalansági eljárással érintett projektek az indikátor értékébe beleszámítandók.
A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál (CO08) - a NAV és KSH-tól kapott
adatok számításának és rendszerbe kerülésének módszertana
A szükséges NAV alapadatok beszerzése minden év március 31-ig évente az ÉVJ indikátor
előállításához:
-

-

a támogatott vállalkozások adószámainak lekérdezése az érintett prioritásokban (EUPR,
MFB)
az adószámok megküldése a NAV részére
a NAV a hivatali kapun keresztül átadja a foglalkoztatási adatokat az ITM MÉF részére, ami a
következőket tartalmazza (havi bontásban): adószám, biztosított anonim azonosítója,
biztosított neme, év/hónap, jogviszony kezdete, jogviszony vége, heti munkaóra
a kapott adatok importálása az EUPR adatbázisba (FHD bejegyzés útján)

A szükséges KSH adatok beszerzése minden év március 31-ig évente az ÉVJ indikátor előállításához:
-

-

a KSH az ITM MÉF kérésre megküldi éves bontásban a következő adatot: Teljes
munkaidőben alkalmazásban állók által teljesített havi átlagos munkaóra a legalább öt főt
foglalkoztató vállalkozások körében
a kapott adatok importálása az EUPR adatbázisba

Adatok kiszámítása adószámonként és évenként (csak ERFA 3c beruházási prioritásban)
éves munkaóra:
(jogviszony vége dátum – jogviszony kezdete dátum) + 1)/7 * heti munkaóra
FTE: éves munkaóra/KSH havi munkaóra * 12
kezdő év:
o beérkezés éve – 1 (EUPR adatok)
o bázis év (MFB adatok)
záró év:
o ha a tényleges befejezés hónapja <= 6, akkor a befejezés éve, ha > 6, akkor a
befejezés éve + 1 (EUPR adatok)
o ha a projekt befejezés dátuma <= 6, akkor a befejezés éve, ha > 6, akkor a befejezés
éve + 1 (MFB adatok)
célérték
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az átlagos statisztikai állományi létszám illetve a foglalkoztatás növekedése
indikátorokhoz rögzített legkorábbi dátumú célérték (EUPR adatok)
o A foglalkoztatás növekedése indikátorhoz rögzített célérték (MFB adatok) +
Tény dátum
o tényleges befejezés dátuma (EUPR)
o projekt befejezés dátuma (MFB adatok)
számítás
o kezdő év FTE és záró év FTE kiszámítása minden projektre
o csökkenő sorrendbe állítás a (záró év FTE – kezdő év FTE) különbség alapján
adószámonként
o a legnagyobb érték figyelembe vétele (azaz ha többször szerepel egy adószám, akkor
azt az értéket számolja, ahol a legnagyobb a különbség)
o

-

-

Készítette: PM GFP HÁT és RFP HÁT, 2020. január 20..
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