Módosulások a GINOP-2.2.1-15 felhívásában
Módosult a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében
megjelent "K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című
(GINOP-2.2.1-15 kódszámú) Felhívás.
A módosítások a Felhívás alábbi pontjait érintették:
1. Módosult az igényelhető támogatás és az igényelhető előleg
mértéke.
2. Kiegészítésre került a Felhívás 1.1 pontja azzal, hogy a felhívás
keretében olyan projektek részesülhetnek támogatásban, amelyek
esetében az igényelt támogatás összege arányban áll a projekt
kapcsán valószínűsíthető eredmények kutatás-fejlesztési és
innovációs jelentőségével.
3. A Felhívás 1.2 pontjában a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
80 milliárd Ft-ra nőtt, illetve módosult a támogatott támogatási
kérelmek várható száma.
4. A Felhívás 2. pontjában módosult a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat
telefonos elérhetősége.
5. A Felhívás 3.1 b) pontjában módosult az MA/Msc fokozatú
diplomával rendelkező alkalmazottakra vonatkozó elvárás.
6. A Felhívás 3.1 pontjában a kutatási infrastruktúrához nyújtott
beruházási támogatás kategória a kutatási infrastruktúrához
feltétlenül szükséges épület bővítése, átalakítása tevékenységgel
egészült ki.
7. A Felhívás 3.1 pontjában törlésre kerül az a korlátozás, hogy
projekt szinten vagy kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási
támogatás vagy regionális beruházási támogatás keretében lehet
immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális
beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló
tevékenységet tervezni.
8. A 3.3.2 pontban a Felhívás kiegészült azzal, hogy állami támogatás
típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három
éven belül a nyújtott támogatással el kell számolni.
9. Módosult a Felhívás 3.6 pontja.

10.A Felhívás 4.1 a) pontja kiegészült azzal, hogy támogatásban
részesíthető azon vállalkozás is, melynek 50%-nál nagyobb
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy
magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozásának
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum
1 fő volt.
11.A Felhívás 4.1 pontja kiegészült azzal, hogy a konzorciumvezető
kizárólag kis-, közép- vagy nagyvállalkozás lehet. Továbbá a
konzorciumvezetőnek a projekt költségvetésében az elszámolható
költségeik minimum 40%-val kell részesednie. A konzorcium
további tagjainak az elszámolható költségekre számított egyenkénti
részaránya nem haladhatja meg az 50%-ot.
12.Módosult a Felhívás 4.3 pontjában a támogatási kérelem
benyújtásának határideje
13.Módosult a felhívás 4.4 1. „Nem hiánypótoltatható jogosultsági
kritériumok” pontja, illetve a 4.4 3. „Tartalmi értékelési
szempontok” pontja.
14.Módosult a felhívás 5.3 pontja, ennek megfelelően az igényelhető
vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 350 millió Ft,
maximum 2000 millió Ft-ra módosult..
15. Módosult a felhívás 5.4 Előleg igénylése pontja, illetve az
igényelhető előleg maximális mértéke.
16.A Felhívás 5.5.3 pontja kiegészült azzal, hogy csak olyan kutatási
infrastruktúrák költsége elszámolható el, amelyeket a Nemzeti
Kutatási Infrastruktúra Regiszterben regisztráltak és ezáltal
biztosítják, hogy a projekt keretében létrejövő infrastruktúrát a
tudományos közösség rendelkezésére bocsájtják az adott területtel
kapcsolatos kutatásaikhoz.
17. Módosult a felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek köre pontja.
18. Technikai jellegű módosítás történt a Felhívás 6. pontjában.

Felhívjuk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási,
fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével
rendelkező támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosítása után

abban az esetben nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha véleményezett
projektjavaslatuk továbbra is megfelel a felhívásban szereplő kritériumoknak.
Amennyiben projektjavaslatuk rendelkezik az NKFIH támogató véleményével,
azonban az a felhívás módosítást követően nem felel meg a felhívás
követelményeinek, úgy új támogató vélemény megkérésest követően jogosultak
támogatási kérelmet benyújtani.
A felhívás módosításhoz tartozó módosított kitöltőprogram a későbbiekben válik
elérhetővé, amelyről külön közlemény fog megjelenni.

