Módosult a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása című
felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása ” című (GINOP-1.2.2-16 kódszámú) felhívás a mai nappal módosult az
alábbiak szerint:
-

-

-

-

-

A Felhívás keretében az igényelhető támogatás összege 25 millió Ft-ról 40 millió Ft-ra
emelkedett, így az igényelhető előleg összege 12.5 millió Ft-ról 20 millió Ft-ra emelkedett.
A Felhívás 3.4.4.1. Műszaki szakmai elvárások fejezet kiegészült az alábbi ponttal , amely a
Felhívás a 6. számú melléklet 24. pontjába is beépítésre került:
„r)
A felhívás keretében hulladékhasznosítási és újrafeldolgozási, hulladékgazdálkodási
tevékenység csak akkor támogatható, amennyiben új késztermék kerül előállításra.”
A Felhívás 3.4.3 A projekt szakmai megvalósítása során a közbeszerzési kötelezettségre
vonatkozó elvárások pontja kiegészült az alábbi szöveggel:
„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 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok fejezet 6) Befektetett eszköz arányos
beruházási érték értékelési szempont egyéni vállalkozók esetében nem értelmezhető. Az
eredeti szöveg az alábbiak szerint módosult:
„A tartalmi értékelési szempontok közül a saját tőke arányos beruházási érték (6 pont), az
üzemi eredmény aránya (10 pont) szempont, illetve a befektetett eszköz arányos beruházási
érték (10 pont) nem értelmezhető egyéni vállalkozók esetében, így az elért összpontszám
100/74-gyel kerül felszorzásra.”
A Felhívás 5.5.1 c) pontja pontosításra került, azaz új hardver beszerzése költsége nem kell,
hogy az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódjon.
A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság feltételei fejezet h) pontja az alábbiak szerint módosult:
„Jelen felhívás keretében az e-beszerzés funkció használata nem releváns.”
A Felhívás 6. b) ba) pontja az alábbi szöveggel egészült ki:
„Az egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező támogatást igénylők esetében, amennyiben
a Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok 9. pontja alapján releváns,
úgy az utolsó lezárt üzleti év főkönyvi kivonatának csatolása szükséges a kamatráfordítás
alátámasztására.”
A Felhívás 6. b) bc) pontja az alábbi szöveggel egészült ki:
„Az egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező kapcsolt vállalkozások esetében,
amennyiben a Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési/Rangsorolási szempontok 9. pontja
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alapján releváns, úgy az utolsó lezárt üzleti év főkönyvi kivonatának csatolása szükséges a
kamatráfordítás alátámasztására.”
A felhívás 6. j) pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
„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 6. sz. mellékletének 88. pontja az alábbiakkal egészül ki:
Amennyiben a hiánypótlást követően sem került csatolásra egy adott költségtétel vonatkozásában a
Felhívás 6. d) pontjának mindenben megfelelő árajánlat, úgy azon költségtétel nem elszámolható
költségtételnek minősül.
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A felhívás 6. számú mellékletének 94. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
„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 megfelelően csatolásra került.”
A Felhívás 8. sz. melléklete kiegészítésre került a 3299 Egyéb mns feldolgozóipari
tevékenységgel, illetve az alábbi TEÁOR-ok esetében a melléklet szövege pontosításra került
az alábbiak szerint:
** Ezen tevékenységek jelen Felhívás keretében nem támogathatóak.
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése**
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése**
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása**
3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása**
3831 Használt eszköz bontása**
3832 Hulladék újrahasznosítása**
39090 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés**

