Módosult a „GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
kombinált hiteltermék keretében” című felhívás

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása kombinált hiteltermék keretében” című (GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú) felhívás módosításra került. A kitöltő program a felhívás módosítás
megjelenését követően fog módosulni, kérjük szíves türelmüket!
A módosítás az alábbi pontokat érintette:
Módosult
Fejezet/Alpont
1.2.

Eredeti szöveg

Módosult szöveg

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 101,53 milliárd Ft.
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 90,27 milliárd Ft.
- amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 33,5 - amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 28,4
milliárd Ft,
milliárd Ft,
- kölcsön összege: 68,03 milliárd Ft.

3.5.2

- kölcsön összege: 61,87 milliárd Ft.
Lábjegyzet:
A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a végrehajtási
határidők meghosszabbításra kerültek azon szerződések
esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének határideje
2020.03.11-e utáni és a kedvezményezett nyilatkozata
értelmében az eredeti határidők meghosszabbíthatóak.
A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény
hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított határidőkre

a hosszabbítás nem vonatkozik.

A koronavírus világjárvánnyal összefüggésben kialakult
helyzetre tekintettel kihirdetett 2020. évi LVII. törvény alapján a
kedvezményezettnek a hitelező által üzletszerűen nyújtott,
2020. március 18-án 24 órakor fennálló hitel- és
kölcsönszerződésből eredő tőke-, kamat- és díjfizetések
tekintetében fizetési haladék (fizetési moratórium) illeti meg. A
fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, melynek
időtartamát a Kormány rendeletével meghosszabbíthatja.
Amennyiben a kedvezményezett a törlesztési moratórium alatt
is folytatná a törlesztést, erre lehetősége van.
3.5.2.1

A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum
6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 42 hónap. 9 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 45 hónap.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó
mérföldkő elérését követően: 180 nap.
Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az
előlegfolyósítást követő 36 hónapon belül a nyújtott
támogatással el kell számolni.
Lábjegyzet:
- A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet
végrehajtási határidők meghosszabbításra

értelmében a
kerültek azon

szerződések esetében, ahol a projekt fizikai befejezésének
határideje 2020.03.11-e utáni és a kedvezményezett
nyilatkozata
értelmében
az
eredeti
határidők
meghosszabbíthatóak. A veszélyhelyzet megszüntetéséről
szóló 2020. évi LVII. törvény hatálybalépését (2020.VI.18)
követően megállapított határidőkre a hosszabbítás nem
vonatkozik.
-

A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében a
veszélyhelyzet alatt 39 hónap. A veszélyhelyzet
megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvény
hatálybalépését (2020.VI.18) követően megállapított
határidőkre a hosszabbítás nem vonatkozik.

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.

3.7.1

5.1

A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 6 hónap, de A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 9 hónap, de
legfeljebb a kölcsönszerződés megkötésétől számított 42 legfeljebb a kölcsönszerződés megkötésétől számított 45
hónap.
hónap.

5.4

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön vonatkozásában igénybe vehető
támogatási előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön 25%-a, de legfeljebb [a maximális
támogatási összeg 25%-a] 12,5 millió Ft vissza nem térítendő
támogatás, és legfeljebb [a maximális kölcsön összeg 25%-a]

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön vonatkozásában igénybe vehető
támogatási előleg mértéke


a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt
kormányzati intézkedésekben megjelölt ágazatokban

működő vállalkozások esetén a megítélt vissza nem
térítendő támogatás és a kölcsön 50%-a, de legfeljebb
[a maximális támogatási összeg 50%-a] 25 millió Ft
vissza nem térítendő támogatás, és legfeljebb [a
maximális kölcsön összeg 50%-a] 72,5 millió Ft kölcsön,

36,25 millió Ft kölcsön.



egyéb ágazatokban működő vállalkozások esetén a
megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön
25%-a, de legfeljebb [a maximális támogatási összeg
25%-a] 12,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás,
és legfeljebb [a maximális kölcsön összeg 25%-a] 36,25
millió Ft kölcsön,

A támogatási előleg mértékét a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet 116. §-ának az adott időállapot szerint releváns
rendelkezése határozza meg.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési
számlával
nem
rendelkező
kedvezményezett
köteles
visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett
támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű
igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több
részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete –
kifizetésétől számított 12 hónapon belül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési
számlával rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a
támogatási előleget, ha nem nyújt be igénylést időközi
kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől
számított 15 hónapon belül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott
költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési
számlával
nem
rendelkező
kedvezményezett
köteles
visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett
támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű
igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több

részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete –
kifizetésétől számított 15 hónapon belül.
Lábjegyzet:

5.6

A Felhívás keretében
elszámolhatóságának
•

támogatott

projektek

-

A 293/2020 (VI. 17.) Korm. rendlelt értelmében a
megemelt támogatási előlegre vonatkozó szabályokat a
2021.
január
1-ét
megelőzően
benyújtott
előlegigénylésekre kell alkalmazni.

-

A 98/2020. (IV.10.) Kormányrendelet értelmében A
veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII.
törvény
hatálybalépését
(2020.VI.18)
követően
megállapított határidőkre a hosszabbítás nem
vonatkozik.

költségei A Felhívás keretében
elszámolhatóságának

kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap

•

támogatott

projektek

költségei

kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap

•
vége: projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2020. •
vége: projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2021.
március 31.
március 31.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elszámolhatósághoz szükséges, a
veszélyhelyzetben be nem kért alátámasztó dokumentumoknak
a helyszínen rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez,
illetve a veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az
Irányító Hatóság döntése alapján be kell nyújtani az Irányító
Hatóság részére.

5.7

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.

6.1

Felhívjuk figyelmét, hogy a veszélyhelyzetben be nem kért
egyéb
alátámasztó
dokumentumoknak
a
helyszínen
rendelkezésre kell állnia későbbi ellenőrzésekhez, illetve a
veszélyhelyzet elmúltával a dokumentumokat az Irányító
Hatóság döntése alapján be kell nyújtani az Irányító Hatóság
részére.

