Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című
(GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosuló pont
megnevezése
1.2.
A
rendelkezésre
álló forrás

Korábbi szöveg

Új szöveg

A
Felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra
rendelkezésre
álló
tervezett keretösszeg 60 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek
várható száma: 60-1200 db.

A
Felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 72 milliárd Ft. A támogatott
támogatási kérelmek várható száma: 721440 db.

2.
ÜGYFÉLSZOLG
ÁLATOK
ELÉRHETŐSÉG
E

Ha
további
információkra
van
szüksége, forduljon bizalommal a
Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a
06 40-638-638 telefonszámon, ahol
hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig,
pénteken 8 órától 14 óráig fogadják
hívását.

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 órától 16 óráig,
pénteken 8:30 órától 14 óráig fogadják
hívását.

3.2.4. Kötelező
vállalások

A támogatást igénylő (konzorcium
esetén a konzorciumvezető) vállalja,
hogy
a
K+F+I
tevékenység
eredményéből (létrehozott prototípus,
termék - beleértve az alkatrész
és/vagy részegység -, technológia
vagy szolgáltatás értékesítéséből)
származó árbevétele
a projekt
pénzügyi befejezési évét követően a
fenntartási időszak utolsó évéig
bármely 2 egymást követő üzleti
évben
eléri
a
teljes
megítélt
támogatási összeg legalább 30%-át.

A támogatást igénylő (konzorcium esetén
a konzorciumvezető) vállalja, hogy a
K+F+I
tevékenység
eredményéből
(létrehozott prototípus, termék - beleértve
az alkatrész és/vagy részegység -,
technológia
vagy
szolgáltatás
értékesítéséből) származó árbevétele1 a
projekt
megvalósítás
befejezését
követően a fenntartási időszak utolsó
évéig bármely 2 egymást követő üzleti
évben eléri a teljes megítélt támogatási
összeg legalább 30%-át.

ahol A1, A2 a projekt pénzügyi
befejezési évét követő 2 egymást
követő üzleti évben (de legkésőbb a
fenntartási időszak utolsó évéig) a
K+F+I tevékenység eredményéből
származó árbevétel, amelyet a
számviteli
nyilvántartásban
elkülönítve kell nyilvántartani.
A
támogatást
igénylőnek
–
konzorcium
esetén
a
vállalkozásoknak – vállalni kell, hogy
1

ahol A1, A2 a projekt megvalósítás
befejezését követő 2 egymást követő
üzleti évben (de legkésőbb a fenntartási
időszak
utolsó
évéig)
a
K+F+I
tevékenység eredményéből származó
árbevétel,
amelyet
a
számviteli
nyilvántartásban
elkülönítve
kell
nyilvántartani.
A támogatást igénylőnek – konzorcium
esetén a vállalkozásoknak – vállalni kell,
hogy a projekt megvalósítás befejezési
évét közvetlenül követő 1 üzleti évben a

Az árbevétel részét nem képezi a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt
vállalkozásának árbevétele, továbbá a kedvezményezett Ptk. szerinti hozzátartozóján és/vagy a kedvezményezett vezető
tisztségviselőjén keresztül kapcsolódó vállalkozások árbevétele.
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a projekt fizikai befejezési évét
közvetlenül követő 1 üzleti évben a
létrehozott K+F munkahelyeket a
bázislétszámhoz
viszonyított
növekményként fenntartja.

létrehozott
K+F
munkahelyeket
a
bázislétszámhoz
viszonyított
növekményként fenntartja.

A projekt pénzügyi befejezésének
minősül,
ha
a
projekt
fizikai
befejezése megtörtént, valamint a
projektmegvalósítás
során
keletkezett elszámoló bizonylatok
kiegyenlítése megtörtént. A projekt
pénzügyi befejezésének dátuma a
projekt megvalósítási ideje alatt
felmerült, a kedvezményezett által
megfelelően
elszámolt
költségek
közül a legkésőbbi kiegyenlítés
dátuma.
3.5 Indikátorok

3.6 Fenntartási
kötelezettség

Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
amennyiben az indikátor egyben a
3.2 fejezet szerinti műszaki-szakmai
tartalom részét képezi, a Támogatási
Szerződésben
szereplő
tervérték
csökkenése esetén a műszakiszakmai
tartalom
csökkenésére
vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 1. mellékletének 65.4 pont
c)
alpontjában
részletezett
szabályozást alkalmazzuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (6)
bekezdése alapján, ha az indikátor
egyben a műszaki-szakmai tartalom
részét
képezi,
a
Támogatási
Szerződésben
szereplő
tervérték
csökkenése esetén a műszaki-szakmai
tartalom csökkenésére vonatkozóan a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1.
melléklet
65.4.
pont
c)
alpontját
szükséges alkalmazni.

A támogatást igénylő a projekt
pénzügyi 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.
Amennyiben
a
projekt
együttműködésben,
konzorciumi
formában kerül megvalósításra, és a
projektben nem csak KKV-k vesznek
részt,
akkor
a
fenntartási
kötelezettség 5 év.

A
támogatást
igénylő
a
projekt
megvalósításának 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. Amennyiben a projekt
együttműködésben,
konzorciumi
formában kerül megvalósításra, és a
projektben nem csak KKV-k vesznek
részt, akkor a fenntartási kötelezettség 5
év.

A projekt pénzügyi befejezésének a
3.2.4 pontban meghatározott időpont
minősül.
5.4
igénylése

Előleg

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási
előleg - vagy több részletben történő
előlegfolyósítás
esetén
annak
első
részlete - kifizetésétől számított tizenkét
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hónapon belül időközi kifizetés igénylést
szükséges
benyújtani
és
állami
támogatás esetén az előleg folyósításától
számított 3 éven belül az előleggel
elszámolni.
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél,
szállítói
finanszírozás
alkalmazása
esetén
a
támogatást
igénylő
a
közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött
szerződésben
köteles
biztosítani a szállító részére a szerződés
- tartalékkeret és általános forgalmi adó
nélkül számított - elszámolható összege
30%-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét.
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.

Szállítói
finanszírozás
alkalmazása
esetén a támogatást igénylő közszféra
szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 118. §-ában foglaltak alapján
fordított áfa-előleg igénybe vételére is
jogosult.
A
szállítói
előleget
a
Támogató
visszaköveteli, ha a Kedvezményezett
nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre
a szállítói előleg – vagy több részletben
történő előlegfolyósítás esetén annak
első részlete – kifizetésétől számított 12
hónapon belül, valamint ha a benyújtott
kifizetési igénylés vagy más körülmény –
így
különösen
helyszíni
ellenőrzés
megállapítása – a támogatás nem
rendeltetésszerű
felhasználását
bizonyítja.
A szállítói előleg 50 %-ával legkésőbb a
szállítói
szerződés
szerinti
ellenszolgáltatás elszámolható összege
50
%-ának
teljesítését
követően
haladéktalanul el kell számolni.
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5.6
Az
elszámolhatóság
további feltételei

Jelen felhívás esetében nem áll
fent az e-beszerzés funkció
használatára
vonatkozó
kötelezettség.
Az
építési
beruházás
vagy építési koncesszió esetén a
háromszázmillió
forintot elérő
vagy meghaladó elszámolható
költségelem vonatkozásában a
116. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti kedvezményezett esetén
csak
szállítói
finanszírozás
alkalmazható, kivéve a 20072013 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.
Jelen Felhívás keretében
az alábbi költségek tekintetében
összesítőkön
történik
a
megvalósítás
során
az
elszámolás:
i.
kis
támogatástartalmú
számlák
összesítővel történik
azon forintban kiállított számlák
elszámolása, amelyek alapján az
igényelhető
utófinanszírozott
támogatás nem haladja meg az
500 000 forintot,
ii.
személyi
jellegű
költségek
összesítőjén
a
projektmenedzsment
munkatársak
és
a
projekt
szakmai megvalósítóinak bér és
járulékköltségeinek,
valamint
egyéb
személyi
jellegű
ráfordításainak
elszámolása
történik. Az elszámolás során a
„bérköltség elszámolási csomag”
táblázatait
kell
kitölteni
és
felcsatolni excel valamint pdf
(aláírt) formátumban,
iii.
anyagköltség összesítő a
szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
anyagköltség
esetében
alkalmazandó.
Az
elszámolásra benyújtott számlák
egyenkénti nettó értékének meg
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kell haladnia az 50.000 Ft-ot,
iv.
általános
(rezsi)
költségösszesítőn történik a rezsi
költségek elszámolása.
A személyi jellegű költségek
összesítő
kivételével,
a
számlaösszesítők
használata
esetén alátámasztó dokumentum
benyújtása nem szükséges.
Jelen
felhívás
keretében szóbeli megállapodás
alapján
történő
költségelszámolásra
van
lehetőség,
amennyiben
a
megrendelés
összege
nem
haladja meg a bruttó 100 000 Ftot.
Jelen
felhívás
keretében
a
fenti
táblázatban meghatározott százalékos
korlátok betartása a támogatási kérelem
összeállítása,
valamint
a
projektmegvalósítás során kötelező.

5.7
Az
elszámolható
költségek
mértékére, illetve
arányára
vonatkozó
elvárások
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