Módosult a „GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup és
spinoff)” című felhívás
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Innovációs
ökoszisztéma építése (startup és spinoff)” című felhívás az alábbiak szerint módosult:
A felhívás 4. oldalán és a további releváns helyeken a www.szechenyi2020.gov.hu helyett
www.palyazat.gov.hu került megnevezésre.
A felhívás 3.4.2 pontjában a Miniszterelnökség helyett Innovációs és Technológiai Minisztérium
szerepel.
A felhívás 3.5 Indikátorok pontjában található táblázat pontosításra került az alábbiak szerint, továbbá
törlésre került az Új termékek forgalomba hozatala céljából támogatott vállalkozások száma indikátor:
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Indikátor

Alap

Mértékegység

Típusa

Célérték

Új termékek gyártása
céljából támogatott
vállalkozások száma

ERFA

vállalkozás

közös
kimeneti

550

2

Azonosító
CO29

Fentiekre tekintettel felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét, hogy a törölt indikátorokhoz
kapcsolódóan vállalt célértékeket nem szükséges teljesíteni, illetve adatot sem szükséges
szolgáltatni az Új termékek forgalomba hozatala céljából támogatott vállalkozások száma
indikátor tekintetében.
A felhívás 3.5. pontja tovább módosult az alábbiak szerint:
A GINOP ERFA közös kimeneti (CO) indikátorok definíciói a www.palyazat.gov.hu/doc/4380/ oldalon
található „GINOP ERFA közös output indikátorok” című dokumentumban érhetőek el.
Továbbá a kedvezményezettek projektjeik megvalósításával hozzájárulnak a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Programban foglalt alábbi indikátor célértékek teljesítéséhez (ezen indikátorokra
vonatkozóan a támogatást igénylőnek projektszinten nem szükséges elérendő célértéket
meghatároznia):
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Alap

Mértékegység

Típusa

Célérték

Támogatásban részesülő
vállalkozások száma

ERFA

vállalkozás

közös
kimeneti

2755

CO01

Az innovációs vagy K+F
projekteknek közpénzből
nyújtott támogatáshoz
illeszkedő
magánberuházás

ERFA

EUR

közös
kimeneti

282 773 636

CO27

Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
Operatív program szinten a GINOP-2 1b) beruházási prioritás alatt 2023-ra teljesítendő célérték
3
Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
4
Operatív program szinten a GINOP-2 1b) beruházási prioritás alatt 2023-ra teljesítendő célérték
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4

Indikátor

Azonosító

A felhívás 5.7 pontja kiegészült az alábbiak szerint:
A táblázatban szereplő százalékos korlát a projektmegvalósítás befejezésekor – a műszaki-szakmai
tartalom csökkenésével nem járó – projektszintű megtakarítás eredményeként átléphető azzal, hogy
az egyes költségtípusokra megállapított összeg nem növekedhet.
A felhívás 7. pontja kiegészült az alábbiak GDPR rendelkezésekkel:
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 Támogató a támogatási kérelem feldolgozásakor és azt követően kezeli a támogatást igénylő illetve
a kedvezményezett által benyújtott adatlapokon és azok mellékleteiben feltüntetett személyes
adatokat, a palyazat.gov.hu honlapon elérhető Adatvédelmi tájékoztatóban szereplő adatkezelési
célok és jogalapok mentén.
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.
Tájékoztatjuk a kedvezményezetteket, hogy a kitöltő később fog módosulni.

