Módosult a Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása című
felhívás
A mai nappal módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Professzionális klaszterszervezetek
minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása” című (GINOP-1.3.2-15 kódszámú) felhívás az alábbiak
szerint:
-

A Felhívás 1. oldalán törlésre került, az alábbi bekezdés: Az együttműködés keretében a
Kormány vállalja, hogy: A benyújtott támogatási kérelmekről azok benyújtásától számított 40
nap alatt dönt.

-

A Felhívás 5. oldal 3. bekezdése pontosításra került az alábbiak szerint: „Amennyiben jelen
Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott
általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók.”

-

A Felhívás 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége pont pontosításra került az alábbiak szerint: „Ha
további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020
ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől
csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.”

-

A Felhívás 3.1. fejezet címe „A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek”-re
módosult.

-

Pontosításra került a Felhívás 3.2.1. Általános elvárások fejezet h) pontja az alábbiak szerint:
„A projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az
ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.”

-

A Felhívás 3.2.1. fejezet kiegészítésre került az alábbi bekezdéssel: „Felhívjuk a figyelmet,
hogy a támogatási kérelemben szereplő és a közhiteles/közigazgatási adatbázisokban
szereplő adatok különbözősége esetén a közhiteles/közigazgatási adatbázisokban szereplő
adatok kerülnek figyelembevételre a támogatási kérelem értékelése során.”

-

A Felhívás 3.2.2. Közbeszerzési kötelezettség című fejezete kiegészítésre került az alábbi két
bekezdéssel: „Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően
közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) XVI. fejezetének
rendelkezései szerint eljárni. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy a 272/2014. (XI.
5.) Kormányrendelet 64/A § értelmében az irányító hatóság vizsgálja az adott támogatási
kérelemmel összefüggő, a rendelet XVI. fejezete szerinti közbeszerzési eljárások
ellenőrzésének eredményét annak érdekében, hogy el nem számolható támogatási összeg ne
kerüljön odaítélésre.”

-

A Felhívás 3.5.1 Indikátorok című fejezet kiegészült az alábbi indikátor táblázattal:

Indikátor neve
Vissza nem térítendő
támogatásban

Alap

Mértékegység

Típusa

ERFA

db

közös
kimeneti

1 Operatív program szinten 2023-ra teljesítendő célérték.

Célérték1

Azonosító
CO02

részesülő vállalkozások
száma

1 450

A nem pénzügyi
támogatásban
részesülő vállalkozások
száma2

ERFA

Ft

közös
kimeneti

2 100

CO04

A vállalkozásoknak
közpénzből nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuházás (vissza
nem térítendő
támogatás, a vissza
nem térítendő
támogatástól eltérő
jellegű támogatás)

ERFA

Ft

közös
kimeneti

188 952 897 EUR

CO06

A kedvezményezettek projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programban foglalt indikátor célértékek teljesítéséhez.
Az alábbi táblázat törlésre került:
Mutató

Mértékegység

A nem pénzügyi támogatásban db
részesülő kkv-k száma

Mutató (indikátor)
forrása

Mutató (indikátor)
típusa

Kedvezményezetti
adatszolgáltatás

OP indikátor

-

A Felhívás 3.6 Fenntartási kötelezettség fejezet első két bekezdése az alábbiak szerint
módosult: „A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, KKV-k
esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel
a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. A projekt megvalósítás befejezésének
minősül, ha a projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a kedvezményezettnek
valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését
az Irányító Hatóság jóváhagyta és a vissza nem térítendő támogatás folyósítása megtörtént.”

-

A Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet m) pontja az alábbiak szerint
módosult: „Az ÁÚF 2. - Kizáró okok - fejezetében szereplő feltételeken túl, az alábbi
szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást
igénylő részére: (…) amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan
természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év é ves beszámoló szerinti
árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének
legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.” A kapcsolódó melléklet a Felhívás
8. Szakmai mellékletek fejezetében található.

2 Azon vállalkozások száma, amelyek közvetlen pénzügyi transzfer nélküli támogatáshoz jutnak (útmutatás, tanácsadás stb.)

-

A Felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet c) pontja az
alábbiak szerint pontosításra került: „Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban
véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a
kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. Felhívjuk a
figyelmét, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így az ezzel
ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak.”

-

A Felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet, a nyilatkozat
benyújtásának módjáról szóló bekezdés az alábbiak szerint pontosításra került: „A nyilatkozat
papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is
be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az
elektronikus benyújtást követő 3 napon belül. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a határidő
kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdőd ik, illetve ha a
határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le. A
nyilatkozatot zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai
szolgáltatás /futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás)
igénybevételével szükséges benyújtani a következő címre (…)”

-

A Felhívás 4.4.1. A nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok fejezet c) pontja törlésre
került.

-

A Felhívás 4.4.2 Hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok fejezet az alábbiak szerint
pontosításra került: „A hiánypótoltatható jogosultsági szempontokat a Felhívás 6. számú
szakmai melléklete tartalmazza. Amennyiben a mellékletben szereplő hiánypótoltatható
jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, és ha az adott jogosultsági
kritérium, vagy az adott jogosultsági szempontot igazoló dokumentum hiánya vagy hibája
hiánypótlás keretében pótoltatható, akkor egyszeri alkalommal hiánypótlási felhívásra kerül
sor.”

-

A Felhívás 4.4.3 Tartalmi értékelési szempontok az alábbi kritériumokkal egészült ki:
Tartalmi értékelési szempontok

A

Minősítés/adható
pontszám

Kapcsolódik-e a fejlesztés a Felhívás céljaihoz?
A támogatási kérelem megfelel a Felhívás 1.1 „A felhívás
indokoltsága és célja” fejezetben foglaltaknak, figyelemmel a GINOP
egyes prioritásai közötti lehatárolási kérdésekre is.

Igen/Nem

E

A támogatási kérelem megfelel a Felhívás 3.1. A projekt keretében
megvalósítandó tevékenységek pontjában rögzített feltételeknek.

Igen/Nem

F

A projekt megvalósíthatósága a Felhívás 3.2.1. l) pontjában foglalt
kockázatossági szempontok alapján biztosítottnak tűnik.

Igen/Nem

G

A fejlesztési igény nem az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú
mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek
elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával
kapcsolatos beruházásokra irányul.

Igen/Nem

H

I

J

K

-

6.

16.

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.

Igen/Nem

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.

Igen/Nem

A támogatási kérelemben a nagyvállalkozás bemutatta, hogy miért
lesz a fejlesztés a közvetlen támogatásnál hasznosabb a KKV-k
számára, és számításokkal alátámasztotta, hogy a támogatás
összege miként hasznosul a KKV-k körében (pl. ingyenes
szolgáltatásnyújtás; piaci árnál kedvezőbb, kedvezményes
szolgáltatásnyújtás; kedvezményes tagdíj; közös fellépésből fakadó
gazdasági előnyök; alacsonyabb fajlagos költségek marketing,
adminisztráció, nemzetközi piacra jutás, informatika, képzés
területén; nagyvállalati tudástranszfer).

Igen/Nem/Nem
releváns

Amennyiben a támogatást igénylő a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 36. „Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű
közbeszerzési eljárás, valamint az építési beruházás, építési
koncesszió esetén a háromszáz millió forintot elérő vagy meghaladó
értékű közbeszerzési eljárások” fejezete alapján közbeszerzési
eljárást indított, a Korm. rendelet 103. § alapján kiállított
minőségellenőrzési tanúsítvány szerint a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelt.

Igen/Nem/Nem
releváns

A Felhívás 4.4.3. Tartalmi értékelési kritériumok fejezet „A klaszter alapításának és a
támogatási kérelem benyújtásának dátuma között eltelt idő” szempontra adható pontozás az
alábbiak szerint módosult:
A klaszter alapításának és a támogatási kérelem benyújtásának dátuma
között eltelt idő
X<4 év
4 év≤x<6 év
6 év≤x<8 év
X≥8 év

Max 8 pont
0 pont
3 pont
5 pont
8 pont

A Felhívás 4.4.3. Tartalmi értékelési kritériumok fejezet kiegészült az alábbi értékelési
szemponttal:
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 62. § (2) f) pontja és a 62. § (3)
bekezdése alapján jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek
tartalmi értékelése kiterjed a monitoring és információs rendszerben a

Max 3 pont

támogatást igénylő korábbi projektjeivel kapcsolatban rendelkezésre álló
információk, különösen a pénzügyi korrekciót eredményezett
szabálytalansági eljárások vizsgálatára. A támogatást igénylő pénzügyi
korrekciót eredményezett szabálytalansággal nem érintett.
érintett
nem érintett

0 pont
3 pont

-

A Felhívás 5.4. Előleg igénylése fejezet az alábbiak szerint pontosításra került: „Jelen felhívás
keretében támogatott projekteknél az igénybe vehető előleg mértéke KKV -k esetében
megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, nagyvállalkozások esetében a megítélt támogatás
legfeljebb 25%-a, Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában
igényelhető. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkettő hónapon belül
időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg
folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.”

-

A Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei fejezet kiegészítésre került az ebeszerzésre vonatkozó kötelezettséggel az alábbiak szerint:
„d)

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó,
Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:
•
A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt
nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” menüpont alatt feltölteni.
•
Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3.000.000 Ft-nál nagyobb elszámolható
összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek elszámolható összköltsége nem
haladja meg a 300.000 Ft-ot.
•
3 árajánlat rendelkezésre kell, hogy álljon, abban az esetben is, ha használja az ebeszerzés funkciót;
•
A kedvezményezett köteles figyelembe venni az e -beszerzés felületen keresztül
érkezett ajánlatokat a beszerzése során, mérlegelve a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot
tekintettel a már meglévő árajánlatokra, és indoklással alátámasztani annak vagy azoknak
esetleges elutasítását.”
-

A Felhívás 5.8. Nem elszámolható költségek köre fejezet első bekezdése pontosításra került
az alábbiak szerint: „A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható
költségnek minősül, amely a felhívás 6. n) pontjának megfelelően nincs alátámasztva 3 db
árajánlattal, továbbá mindazon költség, amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen:”

-

A Felhívás 6. A támogatási kérelmek elkészítése során csatolandó mellékletek listája n) pontja
kiegészült az alábbi lábjegyzettel: „Nem független az az ajánlattevő, illetve szállító amelyben
a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képvisele tre jogosult személy,
ezen személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi,
fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési jogokat

gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító
vagy felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre
jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében vagy a másik ajánlattevő szervezetében
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési
jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve
kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt
vállalkozásnak minősül.”
-

A Felhívás 6. A támogatási kérelmek elkészítése során csatolandó mellékletek listája n) pontja
pontosításra került az alábbiak szerint: „A költségtételek alátámasztására 3 darab, a formai
követelményeknek teljes mértékben megfelelő árajánlat fogadható el. Amennyiben a
hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre az adott költségtétel vonatkozásában a 3 db,
formai követelményeknek teljes mértékben megfelelő árajánlat, akkor az a költségtétel nem
elszámolható költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre
kerül.”

-

A Felhívás 6. A támogatási kérelmek elkészítése során csatolandó mellékletek listája
kiegészült az alábbi ponttal: „q) Amennyiben a támogatást igénylő a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 36. „Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás,
valamint az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszáz millió forintot elérő
vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások” fejezete alapján közbeszerzési eljárást
indított, a jogszabályi megfelelőségről szóló, a Korm. rendelet 103. § alapján kiállított
minőségellenőrzési tanúsítvány csatolása szükséges a felhívás 4.4.3. K) pontjához
kapcsolódóan.”

-

A Felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei fejezet kiegészült a mezőgazdasági
tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanával.

-

A Felhívás 3. sz. szakmai mellékletéből törlésre kerültek a következő pontok:
3,4,6,13,17,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,49,50,
51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 és 79.

-

A Felhívás 3 sz. szakmai mellékletében a 7. és 8. pont összevonásra került.

-

A Felhívás 3 sz. szakmai melléklet kiegészült az alábbi kritériummal: „7. A támogatást igénylő
által képviselt/menedzselt klaszter rendelkezik érvényes Akkreditált Klaszter címmel.”

-

A Felhívás 3 sz. szakmai melléklet 18. és 19 pontja összevonásra került: „13. A támogatást
igénylő saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján nem negatív, illetve a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt
legkisebb mértéke alá nem csökkent.”

-

A Felhívás 3 sz. szakmai melléklet 36. pontja kiegészült az alábbiak szerint: ” Amennyiben a
támogatást igénylő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36. „Az uniós értékhatárokat elérő
vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, valamint az építési beruházás, építési
koncesszió esetén a háromszáz millió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési
eljárások” fejezete alapján közbeszerzési eljárást indított, a jogszabályi megfelelőségről szóló,

a Korm. rendelet 103. § alapján kiállított minőségellenőrzési tanúsítvány megfelel ően
csatolásra került.”
A fenti módosítások a kapcsolódó kitöltőprogramban átvezetésre kerülnek, melyek egységes
szerkezetben a honlapon hamarosan elérhetőek lesznek.

