Módosult a „GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása”
című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) 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

1.2.

Eredeti szöveg

Rendelkezésre álló forrás
megoszlása
Kedvezményezett Települések
Gazdaságélénkítő Programja”
és „Felzárkózó települések”
elnevezésű programokba
tartozó (2. sz. melléklet
szerinti) települések
Szabad vállalkozási zónává
kijelölt (1. sz. melléklet szerinti)
települések
Összesen

Módosult szöveg

Ft

%

3 000 000
000

60

2 000 000
000

40

5 000 000
000

100

Amennyiben a fentiekben meghatározott, 2. sz. melléklet
szerinti településekre és 1. sz. melléklet szerinti településekre
jutó keret valamelyike kimerül, a Támogató az összes
beérkezett igény figyelembe vételével felülvizsgálja a keretek
belső megoszlását.

3.1.2. g)

4.3.

Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag
Bérköltség-támogatás
igénybevétele
tevékenység
megvalósítása
esetén
választható,
a
tevékenység
elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).

Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag
Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása
esetén választható, mely a tevékenység elszámolható
összköltségének pontosan 15%-a).

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására
2021. február 18. csütörtök 9:00 órától 2021. március 31. szerda
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására
2021. február 18. csütörtök 9:00 órától 2021. március 18. 12:00 óráig van lehetőség.
csütörtök 12:00 óráig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtásra
1. benyújtási szakasz: 2021. február 18. 9 óra 00 perctől 2021. került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
március 4. 10 óra 00 percig

1. értékelési 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
2. értékelési szakasz: 2021. március 16. 10 óra 00 perctől 2021.
március 31. 12 óra 00 percig

4.4.1.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
alapján folyamatosan, a felhívásban előírt, mérlegelést nem
igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti
sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.

A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
alapján szakaszosan, a felhívásban előírt, mérlegelést nem
igénylő értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti
sorrendisége alapján kerülnek elbírálásra.

5.5.5; 5.7.

Ezek a költségek csak átalány alapú elszámolásként
nyújthatóak be – kivéve közbeszerzési eljárás érintettsége
esetén – a szakmai megvalósításában közvetlenül
közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak
(Felhívás 5.5.1.) 15%-a erejéig.

Ezek a költségek csak átalány alapú elszámolásként nyújthatóak
be – kivéve közbeszerzési eljárás érintettsége esetén –, melynek
mértéke a szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő
munkatársak személyi jellegű ráfordításainak (Felhívás 5.5.1.)
pontosan 15%-a.

