Módosult a " Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását
segítő fejlesztések támogatása" című (GINOP-1.2.14-20 kódszámú) felhívás
Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti
és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című (GINOP-1.2.14-20 kódszámú) felhívás módosításra került.
A módosítás az alábbi pontokat érintette:
Módosult
Fejezet/Alpont

Eredeti szöveg

Módosult szöveg

1.2.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-350 db.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-600 db.

3.1.2. h)

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).

3.8; 4.4.2.4; 4.4.2.4.1.

1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés

1. Projekt Fenntartási Jelentés

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 folyamatosan, a támogatási kérelmek beérkezésének
sorrendjében kerülnek elbírálásra.

4.4.2.4.

a megvalósítás során legfeljebb 1 alkalommal történik a a megvalósítás során legfeljebb 1 alkalommal történik a
Kedvezményezettnek felróható okból
Kedvezményezett által benyújtott

5.6. l)

személyi jellegű költségek összesítőjén a projektmenedzsment személyi jellegű költségek összesítőjén a munkatársak bér és
munkatársak bér és járulékköltségeinek, valamint egyéb járulékköltségeinek,
valamint
egyéb
személyi
jellegű
személyi jellegű ráfordításainak elszámolása történik.
ráfordításainak elszámolása történik.

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.

Módosult továbbá a felhívás 7. számú melléklete.

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.

