Módosult a Gyógyhelyek
fejlesztését támogató felhívás

komplex

turisztikai

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése”
című (GINOP-7.1.3-15 kódszámú) felhívás alábbi fejezetei a mai nappal az alábbiak
szerint módosultak:

Módosuló pont
megnevezése
4.4. Kiválasztási
kritériumok és a
kiválasztási
eljárásrend

Korábbi szöveg
Különösen:
Kidolgozásra és a
gyógyhelyfejlesztési stratégiában
bemutatásra került a projekt
egyedisége.
a)

Üzleti lehetőség
biztosítása magánvállalkozás
számára.
b)

Kávézó/büfé, és
ajándékbolt létesítése megtörténik a
projektben (150 millió Ft-ot
meghaladó támogatás esetén, ha
még nincs)
c)

A
projektmenedzsmentben EU
finanszírozásból megvalósuló
projekt(ek) lebonyolításában
legalább 3 éves gyakorlati
tapasztalattal rendelkező szakértő
kerül alkalmazásra a megvalósítás
során. (Önéletrajzzal alátámasztva)
d)

300 millió Ft-nál nagyobb
projektméret esetén egy legalább 3
éves (projektek tervezésében és
megvalósításában szerzett)
tapasztalattal rendelkező turisztikai
szakértő kerül alkalmazásra teljes
munkaidőben a megvalósítás során
(Az d) és e) pontok külön-külön
teljesítendők, tehát legalább 1-1, a
feltételnek megfelelő szakértő
alkalmazása szükséges).
e)

Új szöveg
Amennyiben a hiánypótoltatható
jogosultsági
kritériumoknak
a
támogatási kérelem nem felel meg,
akkor
egyszeri
alkalommal
hiánypótlási felhívásra kerül sor.

A Felhívás 3.1. pontjában
előírt belső arányokat betartották.
f)

Az indikátor esetében és
a vállaláshoz kapcsolódó mutató a
célértéknél legalább a minimális
értékek vállalásra kerültek.
g)

Amennyiben a fenti
hiánypótoltatható jogosultsági
kritériumoknak a támogatási
kérelem nem felel meg, akkor
hiánypótlási felhívásra kerül sor.
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Előfeltételek
A támogatási kérelem megfelel a
Felhívás 3.2.1 a) –s) pontjának?
A projekt költségvetése reális és
takarékos módon került
összeállításra (árajánlatok
benyújtásra kerültek)?
A település gyógyhelyfejlesztési
stratégiája megfelel a Felhívás 8.
fejezet 5. pontjában csatolt
sablonnak?

Értékelési előfeltételek
A támogatási kérelem megfelel a
Felhívás 3.2.1 a) –s) pontjának?
A projekt költségvetése reális és
takarékos módon került
összeállításra (árajánlatok
benyújtásra kerültek)?
A település gyógyhelyfejlesztési
stratégiája megfelel a Felhívás 8.
fejezet 5. pontjában csatolt
sablonnak?
Ha a projekt megvalósítása
kiemelkedően jelentős kockázatot
hordoz, akkor a támogatási kérelem
nincs összhangban a Felhívás
célkitűzéseivel, ezért elutasításra
kerülhet.
A támogatási kérelem kizárólag a
Felhívás 3.1. pontjában felsorolt
tevékenységekre irányul, és megfelel
a 3.1. pontban foglalt feltételeknek
(önállóan támogatható/önállóan
nem támogatható/önállóan nem
támogatható kötelezően választandó
tevékenységek/különösen nem
támogatható tevékenységek).
Egyéb állami támogatási
szabályoknak való megfelelőség
A támogatást igénylő a támogatást
nem a halászati és akvakultúratermékek piacának közös
szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet

módosításáról, valamint a
104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló,
2013. december 11-i 1379/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi
rendeletben meghatározott
akvakultúra-termékek termeléséhez,
feldolgozásához és értékesítéséhez
használja fel.
A támogatást igénylő a támogatást
nem elsődlegesen mezőgazdasági
termeléshez használja fel.
A támogatást igénylő a támogatást
nem mezőgazdasági termékek
feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel,
amennyiben- a támogatás összege az
elsődleges termelőktől beszerzett
vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre,
vagy-a támogatás az elsődleges
termelőknek történő teljes vagy
részleges továbbításától függ.
A támogatást igénylő a támogatást
nem az exporttal kapcsolatos
tevékenységhez használja fel, ha az
az exportált mennyiségekhez,
értékesítési hálózat kialakításához és
működtetéséhez vagy az
exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokhoz közvetlenül
kapcsolódik.
A támogatást igénylő a támogatást
nem az import áru helyett hazai áru
használatától teszi függővé.
Csekély összegű támogatás jogcímen
a támogatást igénylő a támogatást
nem a közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás
fejében végző vállalkozások számára
nyújtott támogatás teherszállító
járművek megvásárlására használja.
Regionális beruházás támogatás
jogcímen a támogatást igénylő a
támogatást nem acélipari,
hajógyártási, szénipari,

szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
ellenszolgáltatásért végzett légi,
tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton
történő személy- vagy áruszállítási
szolgáltatás nyújtásához, vagy a
kapcsolódó infrastruktúrához,
energiatermelési, energiaelosztási
tevékenységhez és energetikai célú
infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz.
A támogatást igénylő regionális
beruházás támogatás jogcímen a
támogatást nem szélessávú
infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a
651/2014/EU bizottsági rendelet 14.
cikk (10) bekezdésében
meghatározott feltételekkel
használja fel.
A támogatást igénylő regionális
beruházás támogatás jogcímen a
támogatást nem kutatási
infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve
a 651/2014/EU bizottsági rendelet
14. cikk (11) bekezdésében
meghatározott feltételekkel
használja fel.
Kultúrát és kulturális örökség
megőrzését előmozdító támogatás
jogcímen a támogatást igénylő a
támogatást nem nyomtatott vagy
elektronikus formában közzétett
sajtótermék és magazin kiadására
használja fel.
Kultúrát és kulturális örökség
megőrzését előmozdító támogatás
jogcímen a támogatást igénylő a
támogatást nem a 2010/787/EU
tanácsi határozat hatálya alá tartozó
versenyképtelen
szénbányák
bezárásához használja fel.
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Pontozásos értékelési szempontok

Pontozásos értékelési (rangsorolási)
szempontok

5.4. Előleg igénylése

5.4. Előleg igénylése

5.4. Előleg igénylése

Felhívjuk a figyelmet, hogy a
támogatási előleg - vagy több
részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete kifizetésétől
számított
nyolc
hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani és
állami támogatás esetén az előleg
folyósításától számított 3 éven belül
az előleggel elszámolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a
támogatási előleg - vagy több
részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete kifizetésétől
számított
tizenkét
hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani és
állami támogatás esetén az előleg
folyósításától számított 3 éven belül
az előleggel elszámolni.

Szállítói finanszírozás alkalmazása
esetén a támogatást igénylő
közszféra szervezet a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött
szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés tartalékkeret nélküli - elszámolható
összege
50%-ának
megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.
A szállító ezt az
előleget
közvetlenül
jogosult
igényelni a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 119. §-ában foglaltak
figyelembevételével.

Szállítói finanszírozás alkalmazása
esetén a támogatást igénylő
közszféra szervezet a közbeszerzési
eljárás eredményeként megkötött
szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés tartalékkeret nélküli - elszámolható
összege
50%-ának
megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét. A szállítói előleg 50 %ával legkésőbb a szállítói szerződés
szerinti
ellenszolgáltatás
elszámolható összege 50 %-ának
teljesítését követően haladéktalanul
el kell számolni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az építési
beruházás vagy építési koncesszió
esetén a háromszázmillió forintot
elérő vagy meghaladó elszámolható
költségelem vonatkozásában a 116.
§ (2) bekezdés c) pontja szerinti
kedvezményezett esetében csak
szállítói finanszírozás alkalmazható,
kivéve ha az irányító hatóság
vezetője az államháztartásért felelős
miniszter
egyetértésével
ettől
eltérően dönt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az építési
beruházás vagy építési koncesszió
esetén a háromszázmillió forintot
elérő vagy meghaladó elszámolható
költségelem vonatkozásában a 116. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti
kedvezményezett esetében csak
szállítói finanszírozás alkalmazható,
kivéve a 2007-2013 programozási
időszakban elindított és részben vagy
egészben a 2014-2020 programozási
időszak forrásai terhére megvalósuló
projektek esetében, vagy ha az
irányító
hatóság
vezetője
az
államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével ettől eltérően dönt.

A Felhívás 4. számú
szakmai melléklete

A támogatást igénylő tudomásul Törlésre került duplikáció miatt.
veszi, hogy a 300 millió Ft
összköltséget meghaladó projekt
esetén, a projektben alkalmazásra
kerül egy turisztikai szakértő, aki
legalább
a
projekt
szakmai
tartalmának
kialakításában
és
megvalósításában részt vesz, és
önéletrajza a projekt menedzsment
teamével közösen a pályázattal
együtt benyújtásra kerül.
Együttműködési
megállapodás
vállalkozásokkal, amely célja, hogy a
szolgáltató
létesítmények
berendezését,
üzemeltetését
biztosítsa legalább a támogatási
kérelem fenntartási időszakának a
végéig csatolásra került.

