Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása” című (VEKOP-8.3.1-16 kódszámú) felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása”
című (VEKOP-8.3.1-16 kódszámú) felhívás a felhívás sablon változásain túl az alábbi
pontokban módosult.
A Felhívás 2. pontjában módosításra került az Ügyfélszolgálat elérhetősége:
„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.
Kérjük,
kövesse
figyelemmel
a
Felhívással
kapcsolatos
közleményeket
a
www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus
elérhetőségeit is megtalálhatja!”
A Felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 3) ed), ga) és
j) pontjai módosultak:
„ed) domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező, amennyiben a
domain regisztrációra is igényel támogatást és nem rendelkezik honlappal).”
„ga) piaci megjelenés (vásárokon, kiállításokon való részvétel, hirdetés, reklám költség),”
„Anyagbeszerzés:
a
vállalkozás
létrehozásához,
működéséhez
szükséges
anyagbeszerzés (kivéve az értékesítésre szánt termék vagy szolgáltatás előállításához
felhasználandó alapanyag).”
A Felhívás 3.4.4 A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos egyéb elvárások c) pont
a következőre módosult:
„A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott
feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A
támogatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, a
műszaki – szakmai tartalom módosítására, bővítésére, kiegészítésére nincsen lehetőség,
kizárólag a döntés előkészítés során az irányító hatóság számára nem egyértelmű vagy
ellentmondásos tartalmak tisztázására van lehetőség.”
A Felhívás 3.6.1. A projekt területi korlátozása pont 3. bekezdése kiegészítésre került:
„A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási
kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának
időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény
jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási
helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenységek
elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő
infrastruktúra (kivéve a 3.4.1.3 c) pontjában szereplő hatósági engedélyek).”
A Felhívás 3.6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek pont 4.
bekezdése pontosításra került:
„A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínére (székhelyre,
telephelyre, vagy fióktelepre) kell tárgyi eszköz nyilvántartásba venni.. Hardver és
szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy

fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A
támogatott fejlesztéseket (beleértve a informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő
köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.”
A Felhívás 4.1. Támogatást igénylők köre b) pontja pontosításra került a KATV hatálya
alá tartozó vállalkozások tekintetében:
„Jogi forma:
 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:
o GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
o GFO 117 – Betéti társaság.
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb
önálló vállalkozó),
 KATV. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATA-s vállalkozók):
o GFO 117 – Betéti társaság.
o GFO 231 – egyéni vállalkozó)
 KATV. hatálya alá tartozó vállalkozások (KIVA-s vállalkozók):
o GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
o GFO 117 – Betéti társaság.”
A Felhívás 4.4.2. Kiválasztási kritériumok pont 2. Hiánypótoltatható jogosultsági
szempontok 7., 12., 17., 69., 71., 75., pontjai módosultak:
„7. Amennyiben a támogatást igénylőre igaz az Áht. 48/B (1) § bekezdése, az nem lehet
a támogatási jogviszonyban kedvezményezett.
12. A „Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről
szóló tanúsítvánnyal rendelkező fiatal csak egy vállalkozás alapításában vesz részt a
VEKOP-8.3.1 és a GINOP-5.2.3 keretein belül.
17. A támogatást igénylő jogi formája kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű
korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó,
egyéb önálló vállalkozó, KATV. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATA-s vállalkozók):
betéti társaság, egyéni vállalkozók, KATV. hatálya alá tartozó vállalkozások (KIVA-s
vállalkozók) korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság.
69. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a projekt költségvetését az üzleti
tervnek megfelelőn kell összeállítani.
71. A „Vállalkozz Itthon Fiatal” projekt keretében jóváhagyott üzleti terv vezetői
összefoglalója, működési terve, valamint a cash-flow előrejelzés táblázatának példánya
csatolásra került.
75. Minden költségtétel (beruházás és igénybevett szolgáltatás) alátámasztására 3 db,
formai szempontoknak megfelelő, egymástól független árajánlatadók által kiállított,
magyar nyelvű, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, árajánlat csatolásra
került.”
A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre Projektelőkészítés költségei pont
kiegészítésre került az alábbi kritériummal:
„Az előkészítés költségei az üzleti terv elfogadásának napjától számolhatók el.”
A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre Beruházáshoz kapcsolódó költségek
immateriális javak beszerzésének költségei pontja az alábbiakra változott:


„licence költségei,



Immateriális jószágként aktivált, jelen felhívás 1. számú szakmai mellékleteként
meghatározott TESZOR listában szereplő szoftver beszerzése beleértve a betanítás
költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva),
 domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely díja (maximum bruttó 40.000
Ft),
 domain név regisztrációhoz kapcsolódód honlapkészítés (kötelező, amennyiben a
domain regisztrációra is igényel támogatást és nem rendelkezik honlappal)
(maximum bruttó 200.000 Ft).”
A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
szolgáltatások pontja kiegészítésre került a hirdetés, reklám költségek költségelemmel.
A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre Szakmai megvalósításában
közreműködők költségei pontja pontosításra került a KATA adózókra vonatkozó
előírásokkal.
„Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 bérköltség (munkaviszony),
 vállalkozói kivét,
 KATA adózónak kifizetett jövedelem,
 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.
Bérköltség: A vállalkozó (egyéni vagy társas) személyes közreműködőként végzett
tevékenységének az ellentételezése (beleértve a vállalkozói kivétet), új munkavállaló
bérköltsége.
Bérköltségként - beleértve a vállalkozói kivétet, KATA adózó esetén a kifizetett
jövedelmet is - maximum havonta a mindenkori garantált bérminimum összege, valamint
a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok számolhatók el
minden foglalkoztatott esetében. KATÁ-s adózó saját jogviszonyára vonatkozóan csak a
kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható maximum a
mindenkori garantált bérminimumok összegéig. 2016-ban a 454/2015. (XII.29) Kormány
rendeletben meghatározott garantált bérminimum havi, bruttó 129.000 forint.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a munkaidővel arányos bérköltség számolható el.
A támogatást igénylő a 2. pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat,
azonban a konstrukció keretében támogatást ebben az esetben is legfeljebb a 2. pontban
meghatározott összegben vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott, azt
saját forrásból kell biztosítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy KATÁ-s vállalkozóknak az alkalmazott, a segítő családtag, más
magánszemély
számára
kifizetett
munkabérekről,
fizetett/levont
járulékokról
személyenkénti nyilvántartást kell vezetnie,”
A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
egyéb költségek pontja kiegészítésre került:
„Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség (munkakör betöltéséhez szükséges
munkaruha, munkavédelmi felszerelés, továbbá egyéb, nettó 100.000 Ft egyedi
beszerzési összeget el nem érő kis értékű eszköz). (az értékesítésre szánt termék vagy
szolgáltatás előállításához felhasználható alapanyag nem számolható el)”
A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pont h), j), k), v) pontjai változtak
és a fejezet kiegészítésre került a t, u, w pontokkal:

h) Csak azok a költségek számolhatók el, amelyek egyértelműen kapcsolódnak a projekt
tevékenységeihez és megfelelő indoklással, kalkulációval és árajánlattal vannak
alátámasztva. Egyes tételek esetében (személyi jellegű ráfordítás, általános (rezsi)
költség) a támogatást igénylő objektív indok miatt nem tud árajánlatot benyújtani, illetve
árajánlat benyújtása nem szükséges (átalány alapú elszámolással érintett költségtételek)
ebben az esetben a költségvetés szöveges indoklásban tényadatokon alapuló kalkulációt
szükséges megadni.
j) A támogatást igénylőnek legalább 3 független - igénybevett szolgáltatás esetén a
tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól -, árajánlattal kell
rendelkeznie az adott tevékenységre annak alátámasztása érdekében, hogy az adott
beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került meghatározásra. Az
árajánlatoknak meg kell felelnie a Felhívás 6. fejezetében foglalt feltételeknek.
k) Az árajánlatadók/szállítók közötti függetlenségre vonatkozó feltételeket a
272/2014.(XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5.b. pontja tartalmazza: „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, képviseletre 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.”
t) A 272/2014. Korm. rendelet 110/A. § 512 értelmében a kedvezményezett köteles
projektszintű, elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, a projekttel kapcsolatos
minden dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább 2027. december 31-ig
megőrizni.
u) A Támogatói Okirat kiállítását követően benyújtott költségvetés-módosításoknak
összhangban kell lenniük az üzleti tervvel, a projekt keretében kizárólag azok a költségek
számolhatóak el, amelyek az üzleti tervben szerepelnek.
v) Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a
megvalósítás során az elszámolás:
 kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok
maximális támogatástartalma bizonylatonként 100 000 Ft;
 személyi jellegű költségek összesítője.
w) A 272/2014 (XI.5) Kormány rendelet 97.§ (1a) szerinti közzététel, e-beszerzés
funkció használata nem releváns”
A Felhívás 5.8. Nem elszámolható költségek köre a) pontja kiegészítésre került, valamint
egy b) és egy m) ponttal kiegészült:
„a) KATA-s adózás során fizetett tételes adó és a 40 %-os mértékű adó
b) Kisvállalati adó,
m) az értékesítésre szánt termék vagy szolgáltatás előállításához felhasználandó
alapanyag.”
A Felhívás 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 1) és
5) pontja pontosításra került.

„1) „Vállalkozz Itthon Fiatal” projekt keretében jóváhagyott üzleti terv vezetői
összefoglalójának, működési tervének, és cash flow előrejelzés táblázatának OFA NKft
által hitelesített és támogatást igénylő által aláírt példánya (egyben szkennelt
dokumentum).
5) Minden költségtétel (beruházás, igénybe vett szolgáltatás) alátámasztására 3 db
egymástól független árajánlatadók által kiállított, magyar nyelvű, 3 darab érvényes
árajánlat benyújtása szükséges a támogatási kérelemhez, amelyek az alábbiakat
tartalmazzák:
 az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói
státuszra vonatkozóan, eszközbeszerzés esetében;
 az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, a gyártó által meghatározott
műszaki paramétereit, részletes szakmai tartalmát/jellemzőit, technikai feltételek
részletes feltűntetése; rendelésre gyártott beszerzés esetén az egyedi
költségkalkuláció részletes feltűntetését;
 ….”
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 5.6 o) pontjában foglaltak figyelembevételével.”

