Módosítás történt a mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása című felhívásban
Módosítás történt a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása” című (GINOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívásban, az alábbiak szerint.
-

Kiegészítettük a Felhívás 3.2. (módosított Felhívás 3.2.s) pontját.

-

Pontosítottuk a Felhívás 3.5.1. pontját, mely szerint: „A támogatást igénylőnek a
Felhívás 3.5.1. a), b) c) és d) pontjában foglalt feltételeket együttesen kell
vállalnia.”

-

Pontosítottuk a Felhívás 3.8. Önerő fejezetét, mely szerint: „Amennyiben a
kedvezményezett az egyszeri elszámolás lehetőségét választja, nem szükséges az
önerőt igazolnia.”

-

Töröltük a Felhívás 4.2.7. pontját, ennek megfelelően módosult a 4.1. pont és a
Felhívás 4. sz. melléklete.

-

Pontosítottuk a Felhívás 4.2.11. (módosított felhívás 4.2.10.) pontját és ennek
megfelelően a 4. számú mellékletet, mely szerint: „amelynek fejlesztési igénye az
Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő
mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy
forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a
feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott
termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,”

-

Kiegészítettük a Felhívás 4.2. pontját (módosított felhívás 4.2.11.) és ennek
megfelelően a Felhívás 4. sz. mellékletet: (…)amely mezőgazdasági
vállalkozásnak minősül, azaz a támogatási kérelem benyújtását megelőző
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott),
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy
egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének több, mint
50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22)
teszi ki;”

-

Pontosítottuk a Felhívás 4.2.23. pontját és ennek megfelelően a 4. sz. mellékletet,
mely szerint: (…) „amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1.
számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen
Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő ugyanazon
elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett
egyéb felhívások kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott
támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik.”

-

Kiegészítettük a Felhívás 4.2. pontját (módosított felhívás 4.2.24.) és ennek
megfelelően a 4. sz. mellékletet: (…)”amely vállalkozás támogatási kérelmében
bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 3.2.s) pontjában foglaltak alapján
kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.”

-

Pontosítottuk a Felhívás 4.3.a) pontját, mely szerint: „Jelen felhívás keretében a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási
kérelmek benyújtására a felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A
támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 9-től 2017. július 10-ig lehetséges.”

-

Pontosítottuk a Felhívás 4.4.3.6. pontját.

-

A Felhívás 4.4.3 pontja kiegészült: A 4.4.3.1. c), d), e), f) és g) pontokban
szereplő tartalmi értékelési szempontok értékelése során nem vehetők figyelembe
a kapcsolt vállalkozások adatai. Amennyiben a beruházás több megvalósítási
helyszínt érint, a támogatást igénylő abban az esetben kaphatja meg a magasabb
pontszámot a 4.4.3. fejezet 6.) és 7.) szempontjaira, amennyiben az előnyösebb
pontot jelentő helyszínen merül fel a projekt összköltségének több, mint 50%-a.
Amennyiben a beruházás több megvalósítási helyszínt érint, a támogatást
igénylőnek abban az esetben elegendő elérnie a minimális 40 pontot, amennyiben
a projekt összköltségének több, mint 50%-a szabad vállalkozási zónában merül
fel.”

-

A Felhívás 6. n), o), és p) pontja pontosításra került.

-

A Felhívás 2. számú melléklete kiegészítésre került:

XV Áruosztály – Nem nemesfémek és ezekből készült áruk
Árucsoport 73 – VAS- VAGY ACÉLÁRUK
VTSZ
kód

Meghatározás

7301

Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből
összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy
acélból

7308

Szerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és
részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető,
tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat,
korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való
felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és
hasonló termék vasból vagy acélból

7309

Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény, bármilyen anyag (a
sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, több
mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy
hőtechnikai berendezés nélkül

7310

Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, bármilyen
anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy
acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is,
mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül

-

A Felhívás 3. számú melléklete kiegészítésre került:

XV Áruosztály – Nem nemesfémek és ezekből készült áruk
Árucsoport 73 – VAS- VAGY ACÉLÁRUK
VTSZ
kód

Meghatározás

7301

Szádpalló vasból vagy acélból, fúrva, lyukasztva vagy elemekből
összeszerelve is; hegesztett szögvas, idomvas és szelvény vasból vagy
acélból

7308

Szerkezet (a 9406 vtsz. alá tartozó előre gyártott épületek kivételével) és
részei (pl. híd és hídrész, zsilipkapu, torony, rácsszerkezetű oszlop, tető,
tetőszerkezet, ajtó és ablak és ezek kerete, valamint ajtóküszöb, zsaluzat,
korlát, pillér és oszlop) vasból vagy acélból; szerkezetben való
felhasználásra előkészített lemez, rúd, szögvas, idomvas, szelvény, cső és
hasonló termék vasból vagy acélból

7309

Tartály, ciszterna, tárolókád és hasonló tárolóedény, bármilyen anyag (a
sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy acélból, több
mint 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is, mechanikai vagy
hőtechnikai berendezés nélkül

7310

Tartály, hordó, dob, konzervdoboz, doboz és hasonló edény, bármilyen
anyag (a sűrített vagy folyékony gáz kivételével) tárolására, vasból vagy
acélból, legfeljebb 300 liter űrtartalommal, bélelve vagy hőszigetelve is,
mechanikai vagy hőtechnikai berendezés nélkül

7321

Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely,
tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és
háztartásban használatos, nem elektromos működésű hasonló készülék,
valamint ezek részei, vasból vagy acélból

8508

Porszívók

-

Pontosítottuk a következő hivatkozást: http://e-beszamolo.im.gov.hu.

