Módosult a GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása
című felhívás

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások
fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívás módosításra került.
A módosítás az alábbi pontokat érintette:
Módosult
Fejezet/Alpont

Eredeti szöveg

Módosult szöveg

3.4.1.1. a)

A támogatási kérelemben szereplő fejlesztési igényeknek A támogatási kérelemben szereplő fejlesztési igényeknek
szerepelniük kell a támogatást igénylőnek a GINOP-1.1.3-16 szerepelniük kell a támogatást igénylőnek a szakmai
kiemelt projekt keretében végzett szakmai előminősítés során előminősítés során bemutatott projekttervében.
bemutatott projekttervében.

3.4.1.2. b)

Egyéb esetben az a mikro-, és kisvállalkozás nyújthat be
támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy a Felhívás 2. számú
mellékletében
felsorolt
településen
működő
székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak
számát

Egyéb esetben az a mikro-, és kisvállalkozás nyújthat be
támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy a Felhívás 2. számú
mellékletében
felsorolt
településen
működő
székhelyén/telephelyén legalább 1, teljes munkaidőben
foglalkoztatott fővel bővíti a foglalkoztatottak számát

A fenti vállalás teljesítésének vizsgálata a projekt fizikai
befejezését követő minden teljes lezárt üzleti év végén, a (Záró)
Projekt Fenntartási Jelentés ellenőrzésekor történik. A kötelező
vállalás teljesítése a projekt fizikai befejezését követő minden
teljes lezárt üzleti év 12 hónapjára vonatkozó havi, az

A fenti vállalás teljesítésének vizsgálata a Záró Projekt
Fenntartási Jelentés ellenőrzésekor történik. A kötelező vállalás
teljesítése a projekt fizikai befejezését követő minden teljes
lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma
alapján kerül ellenőrzésre.

adóhatóság
nyilvántartásában
szereplő
foglalkoztatotti
létszámok (fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre.
A kötelező vállalással kapcsolatban figyelembevételre kerülő A
kötelező
vállalás
bázislétszámával
kapcsolatban
adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám figyelembevételre kerülő adóhatósági nyilvántartásban szereplő
meghatározása
foglalkoztatotti létszám meghatározása
3.4.1.4.

Az útmutatóban foglaltak teljesítése a kedvezményezettek Az útmutatóban foglaltak teljesítése a kedvezményezettek
szerződéses kötelezettsége. A tájékoztatási és nyilvánossági szerződéses kötelezettsége.
kötelezettség teljesítése jelen felhívás keretében nem minősül
támogatható tevékenységnek.

3.5.1.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot
megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt
tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon a
támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt
megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem
értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során,
továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot
megelőzően
megkezdett
projekthez
(az
előkészítési
tevékenységen kívül) nem igényelhető. A projekt előkészítő
tevékenysége a felhívás megjelenését követően megkezdhető.
A projekt tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon a
támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt
megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem
értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során,
A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás
továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz
kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás
előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz
dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy
előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének
követő napnál.
dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását
követő napnál. Kivételt képez ez alól a Felhívás 3.1.2 i) pontja
szerinti projektelőkészítési szolgáltatás vonatkozásában kötött
szerződés, tekintettel arra, hogy a projektelőkészítő tevékenység

a felhívás megjelenését követően, a támogatási kérelem
benyújtását megelőző időszakban is elszámolható.
3.5.2.

3.6.1.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje
a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. augusztus
31.

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje
a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. december
31.
Az üzleti felhőszolgáltatás igénybevételével kapcsolatban
szükséges munkaszerződésnek és/vagy munkaköri leírásnak a
munkavégzés helyét minden esetben tartalmaznia kell.
Szükségesek továbbá a munkavállalók 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,
VAGY
• a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz
kapcsolódó személyi jellegű költségek felmerülésének igazolása
munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek naplóinak
rendelkezésre állása.

3.6.1.1. b)

Mobil eszközbeszerzés esetén a megvalósítási helyszínnek Mobil eszközbeszerzés esetén a megvalósítási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a mobil eszközök átmeneti tárolására.
melyen a projekt adatlapon megadott helyrajzi számú ingatlant

értjük - alkalmasnak kell lennie a mobil eszközök átmeneti
tárolására.
3.8.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 281.1.
pontja alapján a támogatást igénylő fenntartási jelentéstételi
kötelezettsége a projekt fizikai befejezésétől indul. Ennek
megfelelően az első projekt fenntartási jelentés tárgyidőszaka a
projekt fizikai befejezését követő naptól kezdődően az ezt követő
teljes naptári év végéig tart.
A fenntartási időszaknak az 1303/2013/EU rendelet 71. cikke
szerinti kezdetét (projektmegvalósítás befejezése) nem érinti,
hogy a jelentéstételi kötelezettség a projekt fizikai befejezésétől
indul.

4.1. e)

4.2. 15)

4.2. 27)

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási kérelem benyújtására
ugyanazon üzleti év gazdálkodási adataival van lehetőség, mint
amelyek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által
végzett szakmai előminősítés során figyelembe vételre kerültek.
amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz
olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a
támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott,
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti
árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba
beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből származik (TEÁOR szám: 01.11-03.22)

amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz
olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a
támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott,
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti
árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba
beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből származik

Nem nyújtható támogatás épület fejlesztéséhez, amennyiben az
ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés
valósulna meg. Az ÁÚF-től eltérően már a támogatási kérelem

benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan
lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek
minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a
KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között
nevesített épületek fejlesztésére irányul.
4.3.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására
2021. január 19. kedd 9:00 órától 2021. február 18. csütörtök 2021. február 18. kedd 9:00 órától 2021. március 18. csütörtök
12:00 óráig van lehetőség.
12:00 óráig van lehetőség.
1. benyújtási szakasz: 2021. február 18. 9 óra 00 perctől 2021.
március 4. 10 óra 00 percig.
2. benyújtási szakasz: 2021. március 4. 10 óra 00 perctől 2021.
március 18. 12 óra 00 percig.
Felhívjuk figyelmét, hogy az 1. benyújtási szakaszban kizárólag
azok a mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási
kérelmet, amelyek a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt
települések valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket.
A 2. benyújtási szakaszban kizárólag azok a mikro- és
kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a
Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt települések
valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket.

4.4.2.3. 6)

150%<x<200%

150% felett
Lábjegyzet: Amennyiben a támogatást igénylő csak egy lezárt,
teljes üzleti évvel rendelkezik, az utolsó lezárt év nettó
árbevételének/adóalapba beszámított bevételének kétszerese
kerül figyelembevételre.

5.5.1.1.

I. Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő I. Bérköltség
személyi jellegű kifizetést)

5.5.2.2. c)

A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés, amely A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés, amely
legfeljebb bruttó 40 000 Ft lehet.
legfeljebb bruttó 200 000 Ft lehet.

5.5.3.3.

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási
időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 12 hónapig tartó
időtartamban).
A felhívás keretében támogatott projektek költségei
elszámolhatóságának kezdete: a támogatási kérelem
benyújtását követő nap.

5.6.

5.6. g)

5.6. l)

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási
időszakra eső szolgáltatásbérleti díja (legfeljebb 18 hónapig tartó
időtartamban).
A felhívás keretében támogatott projektek költségei
elszámolhatóságának kezdete: az 5.5.3.4. pont szerinti
költségek esetében a felhívás megjelenését követő nap, az
5.5.3.4. ponton kívüli minden elszámolható költség esetében a
támogatási kérelem benyújtását követő nap

Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége Azon szerződések esetén, amelyek elszámolható összköltsége
nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről nem haladja meg a 100 000 forintot, a kedvezményezett részéről
nem szükséges a piaci ár alátámasztása, továbbá az Irányító nem szükséges a piaci ár alátámasztása.
Hatóság vezetője a piaci ár alátámasztásától egyedi döntéssel
eltekinthet
a
megbízási
jogviszonyban
foglalkoztatott
természetes személy szellemi tevékenységével kapcsolatban
felmerült, 8 órás munkavégzésre vetített 300 000 forintot meg
nem haladó költség vonatkozásában.
Azaz egy munkavállaló részére egy hónapban legfeljebb
500 000.- Ft 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.

Azaz egy munkavállaló részére egy hónapban legfeljebb
500 000.- Ft 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) függetlenül.

6.

Felhívjuk figyelmét, hogy az utolsó két – a 2018. és 2019. évre
vonatkozó - lezárt, teljes üzleti év éves beszámolóját, valamint
az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló
közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását
igazoló dokumentumot (pl. jegyzőkönyv, határozat) nem kell
csatolni a támogatási kérelemhez, azok közzététele a http://ebeszamolo.im.gov.hu/ honlapon a támogatást igénylő
felelőssége.

Módosult továbbá a felhívás 11. számú melléklete.

Felhívjuk figyelmét, hogy az utolsó két lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolóját, valamint az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő)
üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok
általi jóváhagyását igazoló dokumentumot (pl. jegyzőkönyv,
határozat) nem kell csatolni a támogatási kérelemhez, azok
közzététele a
http://e-beszamolo.im.gov.hu/ honlapon a
támogatást igénylő felelőssége.

