A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása
kombinált hiteltermékkel ” című (GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú) felhívás a mai nappal módosult
az alábbiak szerint:
-

-

-

-

-

A Felhívás 3.3 Nem támogatható tevékenységek 1., 3. pontjai az alábbiak szerint módosult:
1) „lakáscélú épületek építése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, lakáscélú épületekkel
kapcsolatos akadálymentesítés,”
3) „olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatása, fejlesztése
vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazások, amelyek célja a fenti 2) pontban
említett tevékenységek támogatása, vagy amelynek célja az elektronikus információs
hálózatokba való illegális belépés vagy az elektronikus adatok letöltésének elősegítése,”
A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki szakmai elvárások l) pontja az alábbi szöveggel került
kiegészítésre:
„A projekttel létrehozott vagyon – amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve
vagyonkezelésébe kerül – a fenntartási időszakot követően a kölcsön összegének és
járulékainak a kölcsönszerződés szerinti maradéktalan visszafizetéséig az MFB Zrt.
jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el. Ezen kívül a bérbeadásra vonatkozóan az Eljárási
Rend előírásait is figyelembe kell venni.”
A Felhívás 3.6.2 A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek pont első bekezdése
az alábbiak szerint módosult:
„Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)
tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában és az Eljárási rendben foglaltaknak megfelelnek az
alábbi eltérésekkel:”
A Felhívás 3.9. Biztosítékok köre pont az alábbiak szerint került kiegészítésre:
„A beruházás tárgyát kötelező fedezeti körbe bevonni, kivételt képeznek ez alól az
immateriális javak.
A beruházás tárgya a futamidő végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.
Az elvárt fedezettség mértéke:
a) új gép/berendezés vásárlás esetén a megvásárolt gép/berendezés elégséges fedezetként,
b) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés esetén a beruházás tárgya elégséges
fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során az ingatlan
fedezeti értékét csökkenteni szükséges,
c) az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a befogadási értékből
számítva a tőkekitettség 100%-a.”
A Felhívás 4.4.2.3.1. A tartalmi értékeléshez kapcsolódó információk fejezet kiegészült a 13)
az IPAR 4.0-ás megoldások alkalmazása tartalmi értékelési szempont értelmezésével az
alábbiak szerint:
„A tartalmi értékelési szempontok 13) „A vállalkozás rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel,
vagy jelen projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre” pontjának teljesítéséhez a
vállalatirányítási rendszerben 3 modul (funkcionális terület) megléte vagy bevezetése
szükséges a 8. melléklet követelményei szerint.

A 13) „A vállalkozás rendelkezik termelés-irányítási, termelés-programozási rendszerrel vagy
jelen projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre” pontjának teljesítéséhez a 3 modul
közül a 8. sz. melléklet szerinti 2. modul (gyártási terület) megléte vagy bevezetése is
szükséges.
Maximális 10 pont – a tartalmi értékelési szempontok 13) „A vállalkozás rendelkezik
termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán alapuló,
fejlett automatizáltságú intelligens termelésirányítási és döntéstámogató rendszerrel
(szenzoros, vagy berendezések vezérlésből közvetlenül szerzett adatokon alapuló), vagy jelen
projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre” pontja – az értékelési szempontra akkor
adható, ha a meglévő vagy bevezetendő rendszerek, megoldások lefedik a 2. (gyártási) és a 3.
(kontrolling és döntéstámogatás) funkcionális területeket, az azoknál feltüntetett
követelményeket teljesítik a 10. sz. melléklet leírása szerint, a két rendszer, megoldás képes
kommunikációra egymással, illetve a döntéstámogató rendszer a gyártósoron,
termelőgépeken elhelyezett szenzorokból vagy a berendezések vezérléséből közvetlenül
származó adatokat (is) képes igazolható módon feldolgozni és elemezni. 3 darab referencia a
2. és 3. modullal (funkcionális területtel) kapcsolatosan (egyaránt) szükséges.
A Felhívás 8. számú melléklete pontosan megfogalmazza a rendszer követelményeit: “A
támogatást igénylő rendelkezik termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és
feldolgozásán alapuló, fejlett automatizáltságú intelligens termelésirányítási és
döntéstámogató rendszerrel (szenzoros, vagy berendezések vezérlésből közvetlenül szerzett
adatokon alapuló), vagy jelen projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre.” Ezek
jellemzően a SCADA (adatgyűjtő) rendszerekre épülő MES (gyártás végrehajtási)
alkalmazások, illetve ezek analitikai megoldásokkal támogatott optimalizációs moduljai.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy az IPAR 4.0 megoldások alkalmazása
szempontra kapott pontszámok alátámasztása, azaz a Felhívás 8. számú mellékletnek való
megfelelése a projekt keretében bevezetett IPAR 4.0 rendszerek esetében a projekt
befejezését követően kerülnek ellenőrzésre.”
-

A Felhívás 5.1. A támogatás formája pontban szereplő táblázat az alábbiak szerint módosult:

A kölcsön kondíciói:
Kamat

1% / év

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék

Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra.

Késedelmi kamat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §ában meghatározott mértékű késedelmi kamat

Szerződésmódosítás díja

Nem kerül felszámításra.

Egyéb költségek

A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és
módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben
nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl.
értékbecslői, közjegyzői díj).

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
a.) új ingatlan építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés esetén a
Szerződéskötéstől számított maximum 15 év
b.) immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől
számított maximum 5 év,
c.) az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz
beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának
végéig,

A kölcsön futamideje

d.)
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy
rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb
amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális
futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a futamidő
a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet.
Rendelkezésre tartási idő:

A projekt fizikai befejezésétől számított maximum 12 hónap, de
nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított
legfeljebb 36 hónap.

Türelmi idő:

A rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 6 hónap,
de legfeljebb a kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb
42 hónap.

Előtörlesztés

A Kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt fenntartási
időszakának lejártát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a
Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek
növekedését eredményezné.

-

-

-

A Felhívás 5.5.1.1. Eszközbeszerzés költségei fejezet c) pontja az alábbiak szerint módosult:
„A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök
beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) a Felhívás 3.1.2
c) pontjához kapcsolódóan:
 az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége.”
A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezet pontja az alábbiak szerint
pontosításra került:
„Információs technológiafejlesztés keretében megvalósuló szoftver fejlesztés esetén kizárólag
a Felhívás 3. számú szakmai mellékletében található TESZOR listában szereplő TESZOR szám
alá tartozó szoftverek beszerzésének költsége támogatható. Vállalati infokommunikációs
rendszerek, megoldások beszerzése esetén az előírt követelményeket a Felhívás 8. sz. szakmai
melléklete tartalmazza.”
A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság feltételei fejezet j) pontja az alábbiak szerint módosult:
„Jelen felhívás keretében az e-beszerzés funkció használata nem releváns.”

-

A Felhívás 5.7. Az elszámolható költségek összegére, mértékére, illetve arányára vonatkozó
elvárások fejezetben található táblázat a) pontja az alábbiak szerint módosult:
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A Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek köre 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.
a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, továbbá a Felhívás 3.3
11) pontjában szereplő beszerzések finanszírozása”.
A Felhívás 6. Csatolandó mellékletek fejezet b) pontja pontosításra került az alábbiak szerint:
„A gazdálkodási adatok igazolására az alábbiak fogadhatók el:
ba) gazdasági társaság, szövetkezet esetén a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó és utolsó előtti lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti
évi összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített
éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás).
Amennyiben a Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 12. f) pontja alapján releváns,
úgy az egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező vállalkozások esetében az utolsó három
lezárt üzleti év főkönyvi kivonatának csatolása is szükséges az exportárbevétel
alátámasztására.;
bb) egyéni vállalkozók részéről az adóhatósághoz benyújtott, cégszerűen aláírt, a támogatási
kérelem benyújtását megelőző kettő év SZJA bevallásának minden oldala.
Amennyiben a Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 12. f) szempontja alapján
releváns, az utolsó három lezárt üzleti év külföldi vevőanalitikájának csatolása is szükséges az
exportárbevétel alátámasztására.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy előzetes, azaz közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóvá nem hagyott beszámoló nem fogadható el.”

