Módosult a „GINOP-1.2.8-20 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című felhívás
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című (GINOP-1.2.8-20 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosult
Eredeti szöveg
Fejezet/Alpont

Módosult szöveg

3.4.1.1 k)

a megvásárolt eszközök
tevékenység végzésére

együtt

sem

alkalmasak

termelő a megvásárolt eszközök együtt sem alkalmasak termelő vagy
szolgáltató tevékenység végzésére

3.4.1.1 o)

Tanácsadás kizárólag a mmp.ifka.hu weboldalon közzétett listán
szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt,
átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott,
minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.

Tanácsadás kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon
közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kiválasztott, minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.

A tanácsadási tevékenység elszámolható költsége az alábbi A tanácsadási tevékenység elszámolható költsége az alábbi
táblázatban foglalt átlagos óradíjakat nem haladhatja meg
táblázatban foglalt átlagos nettó óradíjakat nem haladhatja meg
3.4.1.1 p)

2020. április havi statisztikai létszáma

2020. április havi, az adóhatóság
foglalkoztatottainak létszáma

3.4.1.1.1

1. 90%-os foglalkoztatás megtartás

1. 90%-os foglalkoztatás megtartás

nyilvántartásában

szereplő

Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi, az adóhatóság
statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú nyilvántartásában szereplő foglalkoztatotti létszáma legalább 90%-ának
megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak
munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során,
során,
A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak teljes

hónapjaira vonatkozó havi átlagos statisztikai állományi létszámok A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak teljes hónapjaira
vonatkozó havi, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő
(fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre.
foglalkoztatotti létszámok (fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre.
A fenti vállalás teljesítésének vizsgálata a megvalósítási időszak
A fenti vállalás teljesítésének vizsgálata a megvalósítási időszak végén
végén a záró beszámoló ellenőrzésekor történik.
a záró beszámoló ellenőrzésekor történik.
Ellenőrzés módja: a megvalósítás minden hónapjára vonatkozóan
a NAV-nak megküldendő „Havi bevallás a kifizetésekkel, A kötelező vállalással kapcsolatban figyelembevételre kerülő
juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám
valamint a szakképzési hozzájárulásról” statisztikai létszámot meghatározása:
tartalmazó oldala, vagy havi belső munkaügyi nyilvántartás alapján,
mely dokumentumokat a záró beszámoló keretében szükséges Az adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám
tekintetében figyelembe vehető alkalmazottnak számít a természetes
benyújtani.
személy, amennyiben a 2008M jelzésű, „Havi bevallás a kifizetésekkel,
juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról,
valamint a szakképzési hozzájárulásról” elnevezésű bevallásban (a
továbbiakban: ’08-as bevallás);
 Az alkalmazás minősége rovatba írt foglalkoztatási kód (a
biztosítási jogviszony kódja) az alábbi folyamatos foglalkoztatást
feltételező
jogviszonyok
egyike;
15
Szövetkezeti
tag,
munkaviszony; 20 Munkaviszony, több munkáltatóval létesített
munkaviszony, bedolgozói munkaviszony; 30 Kieg. tevékenységet
folytatónak nem minősülő társas vállalkozás; 113 Hallgatói
munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony.
 A bevallás 8-as lapján az 523-as (részmunkaidő), 524-es (teljes
munkaidő) és 525-ös (munkaidő-szervezési intézkedéssel
csökkentett teljes munkaidő) soron a fenti jogviszonyok esetében
kitöltött az a oszlop - heti munkaóra száma, illetve a b és c oszlop
az év, hó naptól az év hó napig rovatok.

Ellenőrzés módja: a megvalósítás minden teljes hónapjára
vonatkozóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a
’08-as bevallás alapján fentiek szerint számított létszámadatokat átadja
az Irányító Hatóságnak.
3.6.1

Olyan esetekben, amikor a projekt keretében nem helyhez kötött
eszköz kerül beszerzésre (berendezések, infokommunikációs
technológia (IKT) eszközök) - kivéve a helyhez kötött informatikai
eszközök, pl. szerver, rack szekrény, nagyteljesítményű
nyomtató/szkenner stb.- a kedvezményezett abban az esetben is
eleget tesz szerződéses kötelezettségének, ha a nem helyhez kötött
eszközt, a projektre vonatkozó régióban található, cégkivonatban
bejegyzett
székhelyére/telephelyére/fióktelepére
aktiválja,
függetlenül attól, hogy az eszközzel ideiglenesen más
országrészben folytat tevékenységet.

Olyan esetekben, amikor a projekt keretében nem helyhez kötött eszköz
kerül beszerzésre (berendezések, infokommunikációs technológia (IKT)
eszközök) - kivéve a helyhez kötött informatikai eszközök, pl. rack
szekrény,
nagyteljesítményű
nyomtató/szkenner
stb.a
kedvezményezett abban az esetben is eleget tesz szerződéses
kötelezettségének, ha a nem helyhez kötött eszközt, a projektre
vonatkozó
régióban
található,
cégkivonatban
bejegyzett
székhelyére/telephelyére/fióktelepére aktiválja, függetlenül attól, hogy
az eszközzel ideiglenesen más országrészben folytat tevékenységet.

4.1 b)

amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április amelyek adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti
létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt, az
hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,
alábbiak figyelembevételével:
A 2020. április hónapra vonatkozó minimum 5 fő adóhatósági
nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám tekintetében
figyelembe vehető alkalmazottnak számít a természetes személy,
amennyiben a ’08-as bevallásban;
 Az alkalmazás minősége rovatba írt foglalkoztatási kód (a
biztosítási jogviszony kódja) az alábbi folyamatos foglalkoztatást
feltételező jogviszonyok egyike; 15 Szövetkezeti tag,
munkaviszony; 20 Munkaviszony, több munkáltatóval létesített
munkaviszony,
bedolgozói
munkaviszony;
30
Kieg.
tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozás; 113

Hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony.
 A bevallás 8-as lapján az 523-as (részmunkaidő), 524-es (teljes
munkaidő) és 525-ös (munkaidő-szervezési intézkedéssel
csökkentett teljes munkaidő) soron a fenti jogviszonyok esetében
kitöltött az a oszlop - heti munkaóra száma, illetve a b és c oszlop
az év, hó naptól az év hó napig rovatok.
Ellenőrzés módja: 2020. április hónapra vonatkozóan a NAV a ’08-as
bevallás alapján fentiek szerint számított létszámadatokat átadja az
Irányító Hatóságnak.
4.2

23. amely 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi 23. amely vállalkozás a VEKOP-1.2.6-20 kódszámú felhívás keretében
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
támogatási kérelmet nyújtott be,
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése 24. amely 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült,
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
24. amely
esetében
a
támogatás
támogatástartalma
rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján
vonatkozásában nem teljesül az 5.3. pontban foglalt értékhatár
nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült. Amennyiben a
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll
megtartása.
rendelkezésre a 2019-es lezárt üzleti évre vonatkozó beszámoló, e
szempontnak való megfelelés a megvalósítási időszak során utólag
is ellenőrizhető. Amennyiben ennek során megállapításra kerül,
hogy a 2019-es lezárt üzleti évre vonatkozó beszámolóban foglalt
adatok alapján a támogatást igénylő 2019. december 31-én fenti
szempontok szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült
és így támogatásban nem részesíthető, az a Támogatói Okirattól
való elállást von maga után.
25. amely esetében a támogatás támogatástartalma vonatkozásában

nem teljesül az 5.3. pontban foglalt értékhatár megtartása.
4.4.2.3

4) Bevétel alakulása (2019-es bevétel a 2018-as bevételhez viszonyítva) 15

4) Bevétel alakulása (Utolsó lezárt év bevétele az utolsó előtti lezárt év
bevételéhez viszonyítva)

4.4.2.4

A vállalkozás 90% feletti foglalkoztatotti megtartást valósít meg (2020
2) áprilisa és a visszamérés időpontja közötti átlagos állományi létszám 30
aránya a bázis időponthoz képest)

A vállalkozás 90% feletti foglalkoztatotti megtartást valósít meg (2020
2) áprilisa és a visszamérés időpontja közötti átlagos állományi létszám
aránya a bázis időponthoz képest))

3)

35

15

A vállalkozás 90% feletti foglalkoztatotti megtartást valósít meg (2020
áprilisa és a visszamérés időpontja közötti havi, adóhatósági
2)
30
nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámok átlagának aránya a
bázis időponthoz képest)

A vállalkozás 90% feletti foglalkoztatotti megtartást valósít meg (2020
áprilisa és a visszamérés időpontja közötti havi, adóhatósági
2)
nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámok átlagának aránya a
bázis időponthoz képest)
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x≤90%

0

90% <x≤ 95%
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x≤90%

0

95% <x≤ 100%

15

90% <x≤ 95%

10

105% <x≤ 110%

25

95% <x≤ 100%

15

110% felett

35

100% <x≤ 105%

20

Bevétel alakulása (a visszamérés időpontját megelőző utolsó lezárt
üzleti év bevétele a bázis év bevételéhez viszonyítva)

20

105% <x≤ 110%

25

110% felett

35

x <= 90%

0

95% < x <= 100%

12

Bevétel alakulása (a visszamérés időpontját megelőző utolsó lezárt üzleti
év bevétele a bázis év bevételéhez viszonyítva)

20

100% < x <= 105%

16

x <= 90%

0

105% < x

20

90% < x <= 95%

8

95% < x <= 100%

12

3)

4.4.2.4.1 b)

100% < x <= 105%

16

105% < x

20

A vállalkozás 90% feletti foglalkoztatotti megtartást valósít meg

A vállalkozás 90% feletti foglalkoztatotti megtartást valósít meg

Az eredményességmérés időpontja (1. (Záró) Projekt Fenntartási
Jelentés tárgyidőszak vége és 2020. április (bázis időpont) közötti
időszakra vonatkozó havi átlagos statisztikai állományi létszám és a
2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám alapján.

Az eredményességmérés időpontja (1. (Záró) Projekt Fenntartási
Jelentés tárgyidőszak vége) és 2020. április (bázis időpont) közötti
időszakra vonatkozó havi, adóhatósági nyilvántartásban szereplő
foglalkoztatotti létszámadatok átlaga és a 2020. április havi,
adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám alapján.

Számítása:

A figyelembevételre kerülő adóhatósági nyilvántartásban szereplő
(a bázis időponttól a ZPFJ tárgyidőszak végéig eltelt időszak átlagos foglalkoztatotti létszám meghatározása:
havi statisztikai állományi létszámának átlaga (fő) / 2020. április havi
Az adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám
átlagos statisztikai állományi létszám (fő) x 100
tekintetében figyelembe vehető alkalmazottnak számít a természetes
személy, amennyiben a ’08-as bevallásban;
 Az alkalmazás minősége rovatba írt foglalkoztatási kód (a
biztosítási jogviszony kódja) az alábbi folyamatos foglalkoztatást
feltételező jogviszonyok egyike; 15 Szövetkezeti tag,
munkaviszony; 20 Munkaviszony, több munkáltatóval létesített
munkaviszony,
bedolgozói
munkaviszony;
30
Kieg.
tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozás; 113
Hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony.
 A bevallás 8-as lapján az 523-as (részmunkaidő), 524-es (teljes
munkaidő) és 525-ös (munkaidő-szervezési intézkedéssel
csökkentett teljes munkaidő) soron a fenti jogviszonyok esetében
kitöltött az a oszlop - heti munkaóra száma, illetve a b és c oszlop

az év, hó naptól az év hó napig rovatok.
Számítása:
(a bázis időponttól a ZPFJ tárgyidőszak végéig eltelt időszak havi,
adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámának
átlaga (fő) / 2020. április havi, adóhatósági nyilvántartásban szereplő
foglalkoztatotti létszám (fő) x 100
Ellenőrzés módja:
A bázis időponttól a ZPFJ tárgyidőszak végéig eltelt időszak minden
teljes hónapjára vonatkozóan a NAV a ’08-as bevallás alapján fentiek
szerint számított létszámadatokat átadja az Irányító Hatóságnak.
5.3

2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma

2020. április havi, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti
létszáma
A 2020. április hónapra vonatkozó minimum 5 fő adóhatósági
nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám tekintetében
figyelembe vehető alkalmazottnak számít a természetes személy,
amennyiben a ’08-as bevallásban;
 Az alkalmazás minősége rovatba írt foglalkoztatási kód (a
biztosítási jogviszony kódja) az alábbi folyamatos foglalkoztatást
feltételező jogviszonyok egyike; 15 Szövetkezeti tag,
munkaviszony; 20 Munkaviszony, több munkáltatóval létesített
munkaviszony,
bedolgozói
munkaviszony;
30
Kieg.
tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozás; 113
Hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony.
 A bevallás 8-as lapján az 523-as (részmunkaidő), 524-es (teljes

munkaidő) és 525-ös (munkaidő-szervezési intézkedéssel
csökkentett teljes munkaidő) soron a fenti jogviszonyok esetében
kitöltött az a oszlop - heti munkaóra száma, illetve a b és c oszlop
az év, hó naptól az év hó napig rovatok.
5.5.1.1 b)

Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó
100.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás 3.1.1. a) és 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás 3.1.2. b) pontjához
3.1.2. b) pontjához kapcsolódóan az 5.7. pontban szereplő kapcsolódóan az 5.7. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével
korlátozás figyelembe vételével

5.5.1.3 a)

Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése a Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése a Felhívás
Felhívás 3.1.1. a) és 3.1.2. b) pontjai alapján
3.1.2. b) pontja alapján

5.6 d)

mmp.ifka.hu

https://vali.ifka.hu/hu/experts

5.7
Információs
technológia-fejlesztés

-

-

50%

a felhívás 3.4.1.1 s) pontja

Információs

szerint

technológia-fejlesztés

6. a)

eszközbeszerzésre vonatkozóan a kiválasztott szállító forgalmazói
státusza esetén a gyártóval való kapcsolatot igazoló alátámasztó
dokumentumot
(pl.
disztribútori
szerződés,
forgalmazói
megállapodás)

6. c)

A 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám
alátámasztására a NAV-nak megküldendő „Havi bevallás a
kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és
egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról” statisztikai
létszámot tartalmazó oldala. Amennyiben a támogatást igénylőnek

egyenként minimum
-

nettó 100.000 Ft/
hardver eszköz

50%

a felhívás 3.4.1.1 s)
pontja szerint

eszközbeszerzésre és az 5.5.1.3 ab) pont szerinti szoftverek
beszerzésére vonatkozóan a kiválasztott szállító forgalmazói státusza
esetén a gyártóval/fejlesztővel való kapcsolatot igazoló alátámasztó
dokumentumot (pl. disztribútori szerződés, forgalmazói megállapodás)

az adott bevallási időszakban nem keletkezett adókötelezettsége és
nem küldött be adóbevallást, a 2020. április havi belső munkaügyi
nyilvántartás csatolandó.

