Módosult a GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS,
PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások
fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása
felhívás
A Széchenyi 2020 keretében módosult a „Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati
szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása” című
(GINOP-3.2.4-8.2.4-16 kódszámú) felhívás.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „GINOP3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és
piaci bevezetésének támogatása” című felhívás beadhatóságának időpontja megváltozik. A piaci
visszajelzések alapján a kombinált felhívások esetében a támogatási kérelmek elkészítése több időt
vesz igénybe, mivel a vállalkozásoknak a visszatérítendő (hitel) és a vissza nem térítendő támogatás
feltételeinek való megfelelésre is fel kell készülniük. Így a vállalkozások esélyegyenlőségének
biztosítása, valamint annak érdekében, hogy a gazdaság növekedését hatékonyan szolgáló,
szakmailag megalapozott és megfelelően kidolgozott támogatási kérelmek kerüljenek benyújtásra, a
beadhatósága dátuma a felhívásban meghirdetett 2017. február 08. helyett 2017. március 08-ra
módosul. A beadhatóság kezdő dátumának módosítása a szakpolitikai felelős kezdeményezésére
változik. Ezen kívül a módosítás érintette az alábbi pontokat:
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Eredeti szöveg

Módosult szöveg

a Felhívás feltételeinek megfelelő
legjobb projekteket jelen Felhívás
keretében 17,5 millió Ft – 175 millió Ft
közötti vissza nem térítendő
támogatásban, valamint 20 millió Ft –
300 millió Ft közötti kedvezményes
kamatozású kölcsönben (a
továbbiakban: kölcsön) részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig
A projekt megvalósítási helyszínének
alkalmasnak kell lennie a támogatási
kérelemben
jelzett
tevékenység
végzésére.

a Felhívás feltételeinek megfelelő
legjobb projekteket jelen Felhívás
keretében 17,5 millió Ft – 175 millió Ft
közötti vissza nem térítendő
támogatásban, valamint 20 millió Ft –
300 millió Ft közötti kedvezményes
kamatozású éven túli kölcsönben (a
továbbiakban: kölcsön) részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig
A projekt megvalósítási helyszínének
alkalmasnak kell lennie illetve a projekt
eredményeképpen alkalmassá kell válnia
a támogatási kérelemben jelzett
tevékenység végzésére
Ezen kívül a bérbeadásra vonatkozóan az
Eljárási Rend előírásait is figyelembe kell
venni
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19. oldal
3.5.2 A
projekt
végrehajtásár
a
rendelkezésre
álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a
projekt a támogatói szerződés hatályba
lépéséig nem kezdődött meg, a
támogatói szerződés aláírását követően
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a
projekt a támogatói szerződés hatályba
lépéséig nem kezdődött meg, a
támogatói szerződés hatályba lépését
követően legfeljebb 24 hónap áll
rendelkezésre.

19. oldal
3.5.2 A
projekt
végrehajtásár
a
rendelkezésre
álló időtartam

A támogatást igénylő projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési igénylés) benyújtásának
határideje a fizikai befejezést követő 90
nap, de legkésőbb 2019. szeptember 30.
A két időpont közül a korábbi az
irányadó.
A projekt keretében utoljára 2020.
szeptember 30-án lehet kifizetést
teljesíteni a Kedvezményezettnek.

A támogatást igénylő projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési igénylés) benyújtásának
határideje a fizikai befejezést követő 90
nap, de legkésőbb 2021. március 31. A
két időpont közül a korábbi az irányadó.

19. oldal
3.5.2 A
projekt
végrehajtásár

A projekt keretében utoljára 2022.
március 31-én lehet kifizetést teljesíteni
a Kedvezményezettnek.

a
rendelkezésre
álló időtartam
24. oldal
Ezen kívül a bérbeadásra vonatkozóan az
3.8
Eljárási Rend előírásait is figyelembe kell
Fenntartási
venni.
kötelezettség
25. oldal
a.) új gép/berendezés vásárlás esetén
a.) új gép/berendezés vásárlás
3.9
elégséges a megvásárolt gép/berendezés
esetén elégséges a megvásárolt
Biztosítékok
fedezetként,
gép/berendezés
fedezetként,
köre
kivéve, ha az Eljárási Rend

b.) az a) pontba nem tartozó hitelcél
esetén az elvárt fedezettség a
tőkekitettség 100%-a a befogadási
értékből számítva.

25. oldal
3.9
Biztosítékok
köre
25. oldal
3.10 Önerő

szerint a fedezetértékelés során
a
gép/berendezés
fedezeti
értékét csökkenteni szükséges,
b.) az a) pontba nem tartozó hitelcél
esetén az elvárt fedezettség a
tőkekitettség
50%-a
a
befogadási értékből számítva.
A projekt tárgya a futamidő végéig az
MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem
idegeníthető el.
A saját forrás minimálisan elvárt mértéke
a projekt elszámolható költségének
legalább 25%-a.

25. oldal
3.10 Önerő

Regionális beruházási támogatás
esetében

29. oldal
4.2
Támogatásba
n nem
részesíthetők
köre 3. c)

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 Bhitelminősítésnek megfelelő helyzetnél
rosszabb helyzetben van.

30. oldal
4.3 A
támogatási
kérelem
benyújtásána
k határideje
és módja
32. oldal
4.4.1
Kiválasztási

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. A támogatási kérelmek benyújtása 2017.
február 08-tól 2019. február 08-ig
március 8-tól 2019. március 8-ig
lehetséges.
lehetséges.

2017.03.30.
2017.03.30. követően minden második
hónap utolsó csütörtöke.

2017.04.30.
2017.04.30. követően minden második
hónap utolsó csütörtöke.

eljárásrend
40. oldal
5.3 A
támogatás
mértéke,
összege e)

A 25 % önerő saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó
egyéb támogatásból (pl.: támogatott
hitelből) állhat.

44. oldal
5.6 Az
elszámolhatós
ág további
feltételei
45. oldal
5.6 Az
elszámolhatós
ág további
feltételei e)

vége: projekt fizikai befejezése, de
legkésőbb 2019. szeptember 30.

50. oldal
5.9.2 Csekély
összegű

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak
minősülő vállalkozások részére az
1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, Magyarországon

Az önerő saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó
egyéb támogatásból (pl.: támogatott
hitelből) állhat. A saját forrás
minimálisan elvárt mértéke a projekt
elszámolható költségének legalább 25%a.
vége: projekt fizikai befejezése, de
legkésőbb 2021. március 31.

E-beszerzés funkció használatára
Jelen Felhívás keretében az e-beszerzés
vonatkozó kötelezettség:
funkció használata nem releváns.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
kedvezményezett köteles a projekt
keretében megvalósítandó, beszerzései
vonatkozásában az alábbiak szerint
eljárni:
A kedvezményezett beszerzési igényét az
ajánlattételi határidőt megelőző
legalább öt nappal köteles a pályázati eügyintézés 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 e-beszerzés 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.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak
minősülő vállalkozások részére az
1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, Magyarországon az

támogatástételei

odaítélt csekély összegű támogatás (ezen
alcím vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) bruttó támogatástartalma
nem haladhatja meg a 200 000 eurónak,
közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és
ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások esetén a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe
véve az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

adott évben valamint az azt megelőző
két pénzügyi évben odaítélt csekély
összegű támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban:
támogatás) bruttó támogatástartalma
nem haladhatja meg a 200 000 eurónak,
közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és
ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások esetén a 100 000 eurónak
megfelelő forintösszeget, figyelembe
véve az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

