Módosult a Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása című felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek
támogatása” című (GINOP-1.2.5-15 kódszámú) felhívás a mai nappal módosult az alábbiak szerint:
1. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása miatt a felhívásba beépítésre került a
pénzügyi korrekciót eredményezett szabálytalanságok vizsgálata (tartalmi értékelési
szempont) és módosult a jogosultsági ellenőrzés. (kizárólag a közigazgatási adatbázisokban
rendelkezésre álló, hozzáférhető vagy más közhiteles nyilvántartásokból elérhető adatok
ellenőrzése).
2. A maximálisan igényelhető támogatás 100 millió Ft-ról 250 millió Ft-ra nő.
3. Az- infrastruktúra és ingatlanfejlesztés költségeinek maximális mértéke a projekt
összköltségén belül 25 %-ról 50%-ra nő.
4. A nagyvállalatok támogatása jelen konstrukció esetében nem lehetséges.
5. A Felhívás 1. oldala kiegészítésre került az alábbi szöveggel:
„a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a
megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 125 millió Ft összegű
támogatási előleget biztosít”
6. A Felhívás 4. oldala kiegészítésre került a hatályos felhívás-sablon alapján.
7. A Felhívás 1.1 A Felhívás indokoltsága és célja pontja kiegészítésre került az alábbiak szerint:
„A Felhívás célcsoportjába azon, már működő logisztikai vállalkozások tartoznak, amelyek
hozzáadott érték-növekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként a már
meglévő üzleti infrastrukturális kapacitásaikat továbbfejlesztik, ezáltal növelve logisztikai
szolgáltatásainak minőségét és nyújtott szolgáltatások körét. Az ilyen fejlesztések közvetlen
hatást gyakorolnak a kkv-kat kiszolgáló beszállítói és áru-elosztási hálózatok szolgáltatási
minőségére, ezen keresztül versenyképességükre. A felhívás célja, hogy a növekedjen a
támogatott projektek által létrejövő magas színvonalú kiszolgáló környezetek száma,
kapacitása és a nyújtott szolgáltatások mennyisége.”
8. A Felhívás 2. Ügyfélszolgálatok elérhetősége pont pontosításra került.
9. A Felhívás 3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása pont aj alábbiak szerint került
kiegészítésre:
„A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a már működő, logisztikai szolgáltatásokat végző,
többségében magánkézben lévő szervezeteknek a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében
felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztéseihez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:
a)

Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron
alapinfrastruktúra bővítés, korszerűsítés és ingatlan beruházás,

belüli

b)

Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése,

c)

Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek,

d)

Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,

e)

Projekt-előkészítés költségei”

beszerzéséhez

10. A Felhívás 3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek pontja az alábbiak szerint módosul:
„3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Önállóan kizárólag a 3.1 b) és c) pontban meghatározott tevékenység támogathatóak.
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében a 3.1. a), d) és e) pontokban meghatározott tevékenységek önállóan nem
támogathatóak.
A felhívás 3.1 a) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek
együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 50%-át érhetik el.”
11. A Felhívás 3.2. fejezetébe bekerült „Projekt-előkészítés költségei”, mint támogatható
tevékenység.
12. A Felhívás kiegészült az alábbi ponttal:
„3.3. Nem támogatható tevékenységek
A felhívás keretében a 3.1. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más
tevékenység nem támogatható.”
13. A Felhívás 3.4 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos
elvárások pontja kiegészült a 3.4.1. Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások és
azon belül a 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontokkal, valamint ezen alpontba
bekerült a c), l) n) q), r) és w) pontokkal az alábbiak szerint:
„c) A benyújtott támogatási kérelemben be kell mutatni a tervezett infrastrukturális
fejlesztések iránti piaci keresletet.
l) Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi
energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:
- az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra,
hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan
kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).
- az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia -igény
legalább 50%-át megújuló energiaforrásból vagy villamosenergia-termelő
berendezés hulladék hőjének hasznosításával kell fedezni.
n) Ingatlan beruházás esetén a fejlesztés hatására az új épület energetikai minősítési
osztálya a jogerős építési engedély alapján 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet szerint
legalább C besorolásúvá válik, amelyről az energetikai tanúsítványt legkésőbb az első
kifizetési kérelemhez szükséges benyújtania.
q) A projekt eredményeként jobb minőségben vagy szélesebb körben lesznek elérhetők a
nyújtott üzleti szolgáltatások, mint a fejlesztés előtt.
r) A projekt eredményeként a logisztikai szolgáltatást igénybevevő kkv-k képesek
növekedni a meglévő és az új piacaikon.

w) A kivitelezés során kizárólag, a Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész
Kamaránál érvényes regisztrációval rendelkező, műszaki ellenőrzésre vonatkozó
megfelelő jogosultsággal bíró műszaki ellenőr alkalmazása fogadható el.”
14. A Felhívás kiegészült a 3.4.1.2 ponttal az alábbiak szerint:
„3.4.1.2. Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos
elvárások
A projekt tervezése és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben
létrehozott eredményeknek meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is:
Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre
vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, a projekt által
érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló vagy a
beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából
jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során
megszüntetni.
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a
támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a
csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
Infrastrukturális fejlesztéseknél: létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok
tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés
elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és
bemutatja ennek módját. (információ: http://www.etikk.hu).”
15. A Felhívás 3.5.1 pontja módosításra került az alábbiak szerint:
„3.5.1. A projekt megkezdése
Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem
igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő
saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási
kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja
az igényelt támogatás elnyerését.
A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló
megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla
vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet
korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.
A projekt-előkészítési feladatok részeként felmerülő előkészítési költségekhez kapcsolódó
számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének
és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását megelőző
60. napnál.
A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.
pontjának 6.1. alpontja tartalmazza.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési
eljárást folytat le, köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI. fejezetének rendelkezései
szerint eljárni.”

16. A Felhvíás 3.5.2 pontja módosításra került az alábbiak szerint:
„3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi
tevékenység a Támogatási Szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban
meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt
utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai teljesítettségére vonatkozó részletes szabályozást
az ÁÚF 8. pontjának 6.2. alpontja tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása ( záró kifizetési igénylés)
benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019. december
30., a két időpont közül a korábbi az irányadó.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően 90
nap.”
17. A Felhívás 3.6.1 pontja az alábbiak szerint módosításra került:
„3.6. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások
3.6.1. A projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági
engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból
megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra
(székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. 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 az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a
megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének
rendelkezésre állása igazolja a valódi működést:
Iparűzési adó fizetésigazolás.
Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.
Közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem
elegendő).
A felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi
értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor
bekérhetőek. A dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási időszakában
bármikor ellenőrizhető.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem
benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.”
18. A Felhívás 3.7.1. Indikátorok pontja az alábbiak szerint módosult:
„Jelen Felhívás esetében az Operatív Programban foglaltaknak megfelelően a
kedvezményezett az alábbi indikátorokról köteles adatot szolgáltatni és a projektszintű
célértéket teljesíteni:
Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa

Célérték1

Azonosító

Vissza nem térítendő
támogatásban
részesülő vállalkozások
száma

ERFA

db

közös
kimeneti

1 450

CO02

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.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a
kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni
az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói
okiratban meghatározott érték 75%-át, a támogatás csökkentésre kerül, illetve a
kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben
meghatározottak szerint köteles visszafizetni.”
19. A Felhívás 3.8. Fenntartási kötelezettség, 3.9. Biztosítékok köre és 3.10. Önerő pontjai a
hatályos felhívás-sablon szerint módosultak.
20. A Felhívás 4.2 Támogatást igénylők köre pontja az alábbi két ponttal került kiegészítésre:
„e) amelyek többségi (50% feletti arányban) magántulajdonban állnak, kivéve azokat a
szervezeteket, amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat,
1 Operatív program szinten 2023-ra teljesítendő célérték.
2 Azon vállalkozások száma, amelyek közvetlen pénzügyi transzfer nélküli támogatáshoz jutnak (útmutatás, tanácsadás stb.)

f) amely több mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó
költségvetéssel rendelkezik,
amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a fő tevékenysége a Felhívás 1.
számú mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti”
21. A Felhívás kiegészült a támogatást igénylők 4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint besorolás
ponttal.
22. A Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre pontja az alábbi pontokkal egészül ki:
„ 10. amely mezőgazdasági termelőnek minősül, – azaz olyan természetes vagy jogi
személy, amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt,
teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, 50%-a mezőgazdasági tevékenységből
származik .;
11.
amely jelen fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú
mellékletében (Annex I.) szereplő 10. vagy 12. árucsoportjába tartozó termékek raktározásáttárolását (intervenciós gabonaraktár, gabonatároló, -silók, magtár, terménytároló,
takarmánytároló stb.) szolgáló létesítmények létrehozására, korszerűsítésére, fejlesztésére
irányul
12.
amely jelen pályázattal megvalósítani kívánt projektje kizárólag ingatlanhasznosítás
fejlesztésére irányul (a támogatást igénylő részéről tényleges logisztikai szolgáltatás
nyújtására nem kerül sor)
13.
amely többségi önkormányzati tulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezeteket,
amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több
mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel
rendelkezik,
14.
amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a fő tevékenysége nem
szerepel a Felhívás 1. számú mellékletében” valamint az alábbi pontokkal:
„További kizáró okok csak a Csekély összegű támogatás támogatási kategória esetén:
1.
a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző
vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
2.
Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén nem lehet
kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá vontak
vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne vonható, valamint az a
nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.”
23. A Felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja pontjának a)
alpontja az alábbiak szerint módosul:
„ a) A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 18-tól 2019. január 18-ig lehetséges.”
Valamint annak d) alpontja az alábbiakkal egészül ki:
„Felhívjuk a figyelmet, hogy aláírás bélyegző használata nem minősül cégszerű aláírásnak, így
az ezzel ellátott nyilatkozatok nem minősülnek cégszerűen aláírtnak.”
„Felhívjuk a figyelmet, hogy - a nyilatkozat papír alapú példánya tekintetében - ha a határidő
kezdőnapja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon kezdődik, illetve ha a
határidő utolsó napja nem munkanap, a határidő a következő munkanapon jár le.”

24. A felhívás 4.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.4.1. Kiválasztási eljárásrend
A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletnek
megfelelően standard kiválasztási eljárásrend alapján, szakaszosan kerülnek elbírálásra a
Felhívás 4.4.3. pontjában foglalt tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés szerinti
sorrendiség alapján. A támogatást nyújtó a támogatási kérelmek elbírálására döntés előkészítő bizottságot hoz létre.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen
elbírálásra:
•

2017. március 14.

•

2017. március 14-ét követően minden hónap utolsó keddi napja.

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van
hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség szóbeli
egyeztetésre.
Az irányító hatóság a támogatási kérelmekről való döntés megalapozására Döntés-előkészítő
Bizottságot hív össze.
A támogató döntést követően a kedvezményezettel Támogatási Szerződés kerül megkötésre.
Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3. pontjában (A támogatási kérelmek
benyújtásának és elbírálásának módja) találhatóak.”
25. A Felhívás 4.4.2.1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok pont a) alpontja az
alábbiak szerint módosul:
„ a)
a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és – elektronikus
aláírás használatának kivételével – papír alapú példánya hiánytalan, hibátlan és határidőben
benyújtásra került,”
26. A Felhívás 4.4.2.2.Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok pontja az alábbiak szerint
módosul:
„A hiánypótoltatható jogosultsági szempontokat a Felhívás 2. 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.”

27. A Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok pontjában szereplő táblázat az alábbiak
szerint módosul:

Tartalmi értékelési szempontok

Minősítés/Adható
pontszám

A

Kapcsolódik-e a projekt a Felhívás céljaihoz.

igen/nem

B

A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e
összeállításra.

igen/nem

C

A projekt ütemezése reális és szakmailag megvalósítható.

igen/nem

D
E
F

G

H

I

J

K

L

A támogatási kérelem megfelel a Felhívás 3.1. A projekt
keretében megvalósítandó tevékenységek pontjában
rögzített feltételeknek.
A benyújtott támogatási kérelemben bemutatásra került a
tervezett infrastrukturális fejlesztések iránti piaci kereslet.
Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan
megfelel a felhívás 3.4.1.1. l), n) pontjában felsorolt
energiahatékonysági, energetikai elvárásoknak.
A támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása
a Felhívás 3.4.1.1. p) pontjában foglaltak alapján nem hordoz
kiemelkedően jelentős kockázatot.
A támogatást igénylő a támogatást nem a halászati és
akvakultúra-termékek 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 fejlesztési igény nem az Európai Unióról szóló Szerződés 1.
számú mellékletében (Annex I.) szereplő 10. vagy 12.
árucsoportjába tartozó termékek raktározását-tárolását
(intervenciós gabonaraktár, gabonatároló, -silók, magtár,
terménytároló, takarmánytároló stb.) szolgáló létesítmények
létrehozására, korszerűsítésére, fejlesztésére irányul.
A fejlesztési igény nem minősül szinten tartó, helyettesítő
beruházásnak.
A fejlesztés nem irányul
-repülőtéri infrastruktúra fejlesztéshez, vagy
-kikötői infrastruktúra fejlesztéshez, vagy
-dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez, illetve
-olyan infrastruktúra fejlesztéshez, amelyre a 651/2014/EU
bizottsági rendelet egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti
regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható
támogatás.
A fejlesztési igény nem a közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatásért
végző
vállalkozások
számára,

igen/nem
igen/nem
igen/nem/nem
releváns
igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

teherszállító járművek megvásárlására irányul.
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
igen/nem/nem
M
vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárások” fejezete
releváns
alapján közbeszerzési eljárást indított, az a Korm. rendelet
103. § alapján kiállított minőségellenőrzési tanúsítvány
szerint, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt.
Tartalmi értékelési szempontok - Pontszámot csak az Értékelési előfeltételek mindegyikére igen
válasszal értékelt kérelem kaphat
1.
Működés időtartama
7 pont

2.

3.

4.

2 lezárt, teljes üzleti év

0 pont

3 lezárt, teljes üzleti év

2pont

4-5 lezárt, teljes üzleti év

5 pont

5-nél több lezárt, teljes üzleti év

7 pont

Üzemi
eredmény
aránya
[(utolsó lezárt év üzemi (üzleti) eredmény + utolsó lezárt év
kamatráfordítás) / utolsó lezárt év mérlegfőösszeg]* 100

10 pont

4,00% és az alatt

0 pont

4,01 % - 10,00 %

3 pont

10,01%-20,00%

5 pont

20,01 % - 40,00 %

7 pont

40,01 % és afelett

10 pont

Befektetett eszköz arányos beruházási érték (%)
(összes elszámolható költség / utolsó lezárt év befektetett
eszközök)

20 pont

10,00% alatt, vagy 100,00% felett

0 pont

10,00-40,00% vagy 70,01-100,00%

10 pont

40,01%-70,00%

20 pont

Az utolsó két lezárt üzleti év adatai alapján az éves nettó
árbevétel növekedése

10 pont

nem haladta meg a 10%-ot

0 pont

10,00%-20,00%

5 pont

5.

meghaladta a 20%-ot

10 pont

Nettó
árbevétel
arányos
beruházás
[2*összes elszámolható költség / (utolsó lezárt év éves nettó
árbevétel + utolsó előtti lezárt év éves nettó árbevétel)]*100

15 pont

3,00% és az alatt vagy 85,00% felett

6.

7.

8.
8.a)

0 pont

3,01%-10,00% vagy 70,01%-85,00%

5 pont

10,01 % - 15,00 % vagy 45,01 % - 70,00 %

10 pont

15,01%-45,00%

15 pont

A beruházás szabad vállalkozási zóna területén vagy a
290/2014 Korm. rendeletben szereplő komplex programmal
fejlesztendő járások területén valósul meg

10 pont

Nem

0 pont

Igen

10 pont

A támogatást igénylő a GOP-3.2.1 pályázati konstrukció
keretében korábban támogatásban részesült és a projekt
lezárult, a fejlesztés megvalósult.

10 pont

Nem

0 pont

Igen

10 pont

Logisztikai szolgáltatások

15 pont

A
támogatást
igénylő
rendelkezik
ISO:14001
Környezetközpontú Irányítási Rendszer tanúsítvánnyal

5 pont

Nem

0 pont

Igen

5 pont

8. b)

8. c)

9.

A támogatást igénylő intermodális logisztikai központ 3

5 pont

Nem

0 pont

Igen

5 pont

A támogatást igénylő fedett raktárkapacitása

5 pont

10 000 m2 – nél kevesebb

0 pont

10 000 m2 vagy annál nagyobb

5 pont

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 62. § (2) f) pontja és a 62. §
(3) bekezdése alapján a támogatást igénylő pénzügyi
korrekciót eredményezett szabálytalansági eljárással nem
érintett

3 pont

érintett

0

nem érintett

3

Összesen

100 nt

28. A Felhívás 5.1 A támogatás mértéke, összege pontja az alábbiak szerint módosult:
„5.1 A támogatás mértéke

3

a)

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 000 000 Ft,
maximum 250 000 000 Ft.

b)

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50 %-a.

c)

A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési
eredmény azaz a projekt nettó jelenértéke közötti különbséget

d)

A támogatás összegét az I.) és a II.) pontban szereplő két követelmény együttes
teljesülésével kell meghatározni:

Intermodális logisztikai központ, mely az alábbi feltételek egyikét a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben teljesíti:
a)
b)

A terület összes fedett raktározási kapacitása legalább 10 ezer m 2 és intermodális átterelés bonyolódik a területen, vagy
az intermodális átterelés legalább 125 ezer tonnát ér el.

Intermodális átterelés: A beruházás helyszíne szerinti logisztikai központ területén két közlekedési alágazat (közút, vasút széles nyomtáv,
vasút normál nyomtáv, vízi út, légi út, csővezeték) között, adott üzleti évben megvalósuló összes átterelés tonnában kifejeze tt értéke (a
támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben (bázisérték) b0, a projekt befejezési évét közvetlenül követő 3 üzleti évben b1, b2,
b3). A támogatási kérelem szempontjából átterelésnek minősül a rakomány egyik közlekedési alágazat fuvareszközéről/fuvareszkö zéből a
másik közlekedési alágazat fuvareszközére/fuvareszközébe történő azonnali, vagy ideiglenes (legfeljebb 1 hónap) a logisztikai központ
területén történő tárolást magába foglaló eljuttatása. (Teljes közúti járműszerelvény vontatóval együtt (kamion) történő szál lítása esetén
átterelésnek a vasúti vagy vízi fuvareszközre történő fel- vagy lejárás számít.) Igazolása a támogatást igénylő által benyújtott átterelési
jelentéssel történik a következő szempontok figyelembevételével:
a)
b)
c)
d)

A rakomány konténerben (nagykonténer vagy ISO-konténer), csereszekrényben, vagy cseretartályban történő továbbításánál az
átterelés szempontjából a mértékegység a tonna.
Teljes közúti járműszerelvény vontatóval együtt (kamion) történő, vagy félpótkocsik vasúti (Ro -La - Rollende Landstrasse,
gördülő országút), vagy vízi úton (Ro-Ro – roll-on, roll-off) történő továbbításánál a tonnában kifejezett szállítási tömeg.
Minden más esetben az átrakott rakomány (ömlesztett szilárd vagy folyékony anyagok/áruk, darabáruk) tonnában kifejezett
tömegét kell figyelembe venni.
A fejlesztés és az intermodális átterelés helyszíne szerinti telkek közötti legrövidebb távolság a helyrajzi számok alapján nem
haladja meg a 10 km-t.

I. követelmény: Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a
beruházás működési eredményének4 a különbségét.
ÉS
II. követelmény: A támogatás maximális összege nem haladhatja meg a felhívás 5.3
Fejezet b) pont szerinti mértékét a projekt elszámolható költségéhez viszonyítva
AZAZ a támogatás összege nem lehet nagyobb mint az I. és a II. követelmény által
meghatározott alacsonyabb támogatási összeg.
Részletesen:
I. követelmény:

(∑

)

Ahol:
•
•
•
•
•
•
•
•

T I = az I. követelmény által meghatározott támogatási összeg
n = a támogatásból fejlesztett infrastruktúra hasznos élettartama
I0 = a projekt elszámolható összköltsége jelenértéken
Ri = az i. periódus működési bevétele
Di = az i. periódus működési kiadása
Ri-Di = az i. periódus működési eredménye
t = diszkontráta
V n = a támogatásból fejlesztett infrastruktúra maradványértéke Tn időpontban
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatásból fejlesztett infrastruktúra hasznos
élettartama általában nem egyezik meg a projekt fenntartási idejével! A
támogatásból fejlesztett infrastruktúra hasznos élettartama a hatályos számviteli
jogszabályok és a kedvezményezett számviteli politikája alapján kerül
meghatározásra.
II. követelmény:

Ahol:

4

651/2014/EU rendelet 2. cikk 39 pont

•
•

T II = a II. követelmény által meghatározott támogatási összeg
Mt = a felhívás 5.3 Fejezet b) pont szerinti maximális támogatási mérték
A támogatás maximális összege:
T = minimum (TI, TII)
Ahol:

•
•

T = a támogatás maximális összege
minimum (x,y) = az x és y az értékek közül a kisebb értéket eredményül adó függvény
Ezek alapján a működési eredmény összegét a támogatási összeg megállapításakor
előzetesen figyelembe kell venni, a felhívás mellékletét képező támogatási összeg
tervező és az ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutatóban foglaltak szerint elkészített
előrejelzés szerint.
A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzés alapján az irányító hatóság
előzetesen levonja az elszámolható költségekből.
A projekt fenntartási időszakának végén a záró projekt fenntartási jelentés elfogadását
megelőzően a Kedvezményezett tény és tervszámai alapján a működési eredmény
mértéke felülvizsgálatra kerülhet. A felülvizsgálat során az aktualizált működési
eredmény mértének figyelembevételével az irányító hatóság visszafizetési mechanizmust
alkalmazhat.
A projekt fenntartási időszakának végén az aktualizált működési eredmény mértékének
figyelembevétele során a korábban megítélt támogatás összegének megnövelésére nincs
lehetőség.”

29. A Felhívás 5.4 Előleg igénylése pontja az alábbiak szerint módosult:
„Jelen felhívás keretében támogatott projekteknél az igénybe vehető előleg mértéke a
megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 125 millió Ft. „
30. A Felhívás 5.5. Az elszámolható költségek köre pontja az alábbiak szerint módosul:
„A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt
támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített
elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem
elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem
elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a pro jekt
elszámolható költségének.
A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes
költségtípusokra, illetve költségelemekre vonatkozó általános szabályozást a 272/2014.

(XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről
- 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.
Egyszerűsített elszámolásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség.”
31. A Felhívás 5.5.2. Beruházáshoz kapcsolódó költségek b) pontjából törlésre került a parkosítás
és kertépítés költsége, valamint az iparvágánnyal kapcsolatos költségek az alábbiak szerint
kerültek kiegészítésre: „iparvágány; (A fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei
meg kell, hogy egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány
rácsatlakozik)”
32. A Felhívás 5.5.3 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei pontja az
alábbiak szerint került kiegészítésre: „Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége (a Magyar
Mérnöki Kamaránál vagy a Magyar Építész Kamaránál érvényes regisztrációval rendelkező,
műszaki ellenőrzésre vonatkozó megfelelő jogosultsággal bíró műszaki ellenőr)”
33. A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pontjában az alábbiak szerint módosul:
„5.6 Az elszámolhatóság további feltételei
a)
A felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának
 kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap, kivéve a projektelőkészítés költségei
 vége: projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2019. szeptember 30.
A támogatási kérelemben tervezett elszámolható költségek alátámasztása:
b) A beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszköz és immateriális javak beruházási költsége
számolható el.
c) A támogatási kérelem keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében
szereplő TEÁOR besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések
támogathatók.
d) Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak energiahatékonysági
elvárásoknak kell megfelelnie.
e) Új építés esetén maximális kiadásként legfeljebb nettó 200.000,- Ft/nm költség
tervezhető/elszámolható.
f) A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának
időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.), továbbá az eljárás rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni.
g) A felhívás 5.5.2 c) pontjában beszerezhető eszközök minimális értéke egyenként nettó
200.000 Ft, informatikai hardver eszközök esetében egyenként nettó 30.000 Ft.
h) Jelen felhívás keretében szinten tartó, helyettesítő beruházás nem támogatható.
i) Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetőség.
j)

Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra nincs
lehetőség.

k) Kis támogatástartalmú számlák összesítőjével történik azon forintban kiállított számlák
elszámolása, amelyek alapján az igényelhető utófinanszírozott támogatás nem haladja
meg az 500 000 Ft-ot.
l)

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.

34. A Felhívás 5.8. Nem elszámolható költségek köre pontja a 6. d) pontjára való hivatkozással
egészült ki, továbbá az alábbi pontokkal:
„10. ingatlan vásárlás, és ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonszerzéssel nem járó
kártalanítási költsége
19.
infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek
minősülnek a takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási k öltségek
(ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható), valamint az árkockázati fedezet,
saját kivitelezésre fordított összeg,
22.
webtárhely bérleti díjának hosszabbítása, domain név karbantartási díja, honlap
üzemeltetésének díja, szerver vagy webhely üzemeltetésének díja, amennyiben a támogatást
igénylő a támogatást kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik honlappal. ”
35. A Felhívás 5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó
egyedi szabályok pontja kiegészült a Csekély összegű támogatás támogatási kategóriára
vonatkozó szabályokkal.
36. A Felhívás 6. A támogatási kérelmek elkészítése során csatolandó mellékletek listája d) 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, 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 tulaj donosi,
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.”
37. A Felhívás 6. A támogatási kérelmek elkészítése során csatolandó mellékletek listája d) 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.”
38. A Felhívás 6. A támogatási kérelmek elkészítése során csatolandó mellékletek listája az alábbi
pontokkal egészült ki:
„j) Szakmai megalapozó tanulmány, üzleti terv amely tartalmazza


a vezetői összefoglalót, a vállalkozás marketing tervét, működési tervét, pénzügyi
tervét;



a tervezett infrastrukturális fejlesztések iránti piaci keresletet bemutatását,
amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást



az Ipari Park jelenlegi betelepítettségének bemutatását, a betelepült vállalkozások
tételes felsorolását, feltüntetve a vállalkozások fő tevékenységeit, KKV besorolásukat
(minősítési kód), valamint létszámadataikat;



a beruházás működési eredmény számítását

o) A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 103. § alapján kiállított minőségellenőrzési tanúsítvány
a közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan”
39. A Felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei fejezet kiegészült a mezőgazdasági
tevékenységből származó árbevétel számítási módszertanával.
40. A Felhívás 1. számú szakmai mellékletét érintő fenti módosítások a mellékletben átvezetésre
kerültek

