Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének
támogatása kombinált hiteltermék keretében
című felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „GINOP2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” 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 1-re módosul.
Továbbá a Felhívás alábbi pontjaiban történtek módosítások:
Módosuló pont
megnevezése
3.1.2. Önállóan
nem
támogatható
tevékenységek:

3.3.
Nem
támogatható
tevékenységek

3.4.1.1. Műszaki és
szakmai elvárások

Korábbi szöveg

Új szöveg

b)
A
projekt
szakmai
megvalósításához
kapcsolódó
szolgáltatások igénybevétele jelen
Felhívás 5.5 és 5.7 pontja szerint.
l.)
az Európai Unióról szóló
Szerződés 1. számú mellékletében
(Annex I.) szereplő mezőgazdasági
termékek elsődleges termelésével
kapcsolatos
beruházásokra
irányuló projektek,
h)
A
Kedvezményezett
a
beruházással létrehozott vagyont –
amennyiben
az
a
Kedvezményezett
tulajdonába,
illetve vagyonkezelésébe kerül – a
támogatási jogviszony ideje alatt, a
fenntartási
időszak
végéig
kizárólag a Támogató előzetes
jóváhagyásával, a foglalkoztatási,
illetve a szolgáltatási és az egyéb
kötelezettségek
átvállalása,
átruházása mellett idegenítheti el,
adhatja
bérbe
vagy
más
használatába, illetve terhelheti
meg. A Támogató a jóváhagyás
feltételeként kikötheti, hogy a
kötelezettségek
átvállalásának

h)
A Kedvezményezett a
beruházással létrehozott vagyont –
amennyiben az a Kedvezményezett
tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe
kerül – a támogatási jogviszony ideje
alatt, a fenntartási időszak végéig
kizárólag a Támogató előzetes
jóváhagyásával, a foglalkoztatási,
illetve a szolgáltatási és az egyéb
kötelezettségek átvállalása,
átruházása mellett idegenítheti el,
adhatja bérbe vagy más használatába,
illetve terhelheti meg. A Támogató a
jóváhagyás feltételeként kikötheti,
hogy a kötelezettségek átvállalásának
biztosítása érdekében a beruházással
létrehozott vagyon elidegenítése

biztosítása
érdekében
a
beruházással létrehozott vagyon
elidegenítése
esetén
az
új
tulajdonos a Kedvezményezett
helyébe – részleges elidegenítés
esetén a Kedvezményezett mellé –
bérbe vagy más módon történő
használatba adás esetén – e
jogviszony fennállásának idejére –
a Kedvezményezett mellé a
Szerződésbe lépjen be, vagy a
kötelezettségek
átvállalásáról
egyoldalú nyilatkozatot tegyen.
A rendelkezésre tartási időszak
legkésőbbi időpontja a fizikai
befejezés határidejétől számított
maximum 12 hónap, de nem lehet
több
mint
a
szerződés
megkötésétől számított maximum
30 hónap.

esetén az új tulajdonos a
Kedvezményezett helyébe – részleges
elidegenítés esetén a
Kedvezményezett mellé – bérbe vagy
más módon történő használatba adás
esetén – e jogviszony fennállásának
idejére – a Kedvezményezett mellé a
Szerződésbe lépjen be, vagy a
kötelezettségek átvállalásáról
egyoldalú nyilatkozatot tegyen. Ezen
kívül a bérbeadásra vonatkozóan az
Eljárási Rend előírásait is figyelembe
kell venni.
A rendelkezésre tartási időszak
legkésőbbi időpontja a fizikai befejezés
határidejétől számított maximum 12
hónap, de nem lehet több mint a
szerződés megkötésétől számított
maximum 36 hónap.

A tőketartozás törlesztését a
türelmi idő lejártát követően meg
kell kezdeni. A türelmi idő a
Kölcsönszerződés
kötésétől
számított maximum 24 hónap, de a
rendelkezésre
tartás
végétől
számított legfeljebb 18 hónap.

A tőketartozás törlesztését a türelmi
idő lejártát követően meg kell kezdeni.
A türelmi idő a rendelkezésre tartás
végétől számított legfeljebb 12 hónap,
de
nem
lehet
több,
mint
a
Kölcsönszerződés
megkötésétől
számított maximum 48 hónap.

3.6.1. A projekt
területi korlátozása

A
támogatást
igénylő
két
megvalósítási helyszínt jelölhet
meg.

A támogatást igénylő legfeljebb két
megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

3.6.2. A
fejlesztéssel érintett
ingatlanra vonatkozó
feltételek

Támogatás abban az esetben
folyósítható,
amennyiben
a
fejlesztéssel érintett ingatlan(ok)
tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7.
pontjában foglaltaktól eltérően az
alábbi feltételeknek megfelelnek:

Támogatás
abban
az
esetben
folyósítható,
amennyiben
a
fejlesztéssel
érintett
ingatlan(ok)
tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7.
pontjában és az Eljárási rendben
foglaltaktól
eltérően
az
alábbi
feltételeknek megfelelnek:

3.5.2. A
projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló
időtartam
3.5.2.1. A kölcsön
törlesztése

3.9.

Biztosítékok
köre

4.1.

Támogatást
igénylők köre

A beruházás tárgya a futamidő végéig
az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem
idegeníthető el.
A GINOP-2.1.2-8.1.416 Felhívás
esetében
nem
nyújthat
be
támogatási
kérelmet
azon
támogatást igénylő részére, amely
a
Gazdaságfejlesztési
és
Innovációs
Operatív
Program
GINOP-2.1.7-15,GINOP-2.1.1-15
és
GINOP-2.2.1,
Felhívásra

A
GINOP-2.1.2-8.1.4-16
Felhívás
esetében nem nyújthat be támogatási
kérelmet azon támogatást igénylő,
amely a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program GINOP2.1.7-15, vagy GINOP-2.1.1-15, vagy
GINOP-2.2.1-15 Felhívásra benyújtott
támogatási kérelme kapcsán már

benyújtott
támogatási
kérelme
kapcsán
már
részesült
támogatásban, vagy a támogatási
kérelmének elbírálása folyamatban
van (beleértve a kifogáskezelési
eljárást is). Kivéve ez alól, ha a
támogatás
részére
történt
megítélése ellenére nem kötött
Támogatási Szerződést, vagy elállt
attól.

4.2.Támogatásban
nem
részesíthetők
köre

j)

amely
az
államháztartásról szóló
2011.
évi
CXCV.
törvény 48/B. § (1),
vagy más jogszabály
értelmében
nem
részesülhet
támogatásban;

q) amely, vagy amelynek
a
651/2014/EU
rendelet
1.
sz.
melléklete
alapján
meghatározott partner-,
vagy
kapcsolt
vállalkozása a GINOP2.1.1-15, GINOP-2.1.715 és GINOP-2.2.1-15
kódszámú felhívások,
illetve jelen felhívás
keretében
már
részesült
támogatásban, (Kivéve
ez alól, ha a támogatás
részére
történt
megítélése
ellenére
nem kötött Támogatási
Szerződést, vagy elállt
attól.)
v) amely
vállalkozás
funkcionálisan
önállótlan
projekt
megvalósítására
igényel
támogatást,
azzal,
hogy
nem
tekinthetők

részesült támogatásban, vagy a
támogatási
kérelmének
elbírálása
folyamatban
van
(beleértve
a
kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez
alól, ha a támogatás részére történt
megítélése
ellenére
nem
kötött
Támogatási Szerződést, vagy elállt
attól.

q) amely, vagy amelynek a
651/2014/EU rendelet 1.
sz.
melléklete
alapján
meghatározott
partner-,
vagy kapcsolt vállalkozása
a GINOP-2.1.1-15, vagy
GINOP-2.1.7-15,
vagy
GINOP-2.2.1-15 kódszámú
felhívások
vagy
jelen
felhívás keretében már
részesült
támogatásban,
(Kivéve ez alól, ha a
támogatás részére történt
megítélése ellenére nem
kötött
Támogatási
Szerződést, vagy elállt
attól.)

funkcionálisan
önállónak
azok
a
projektek,
amelyek
egyazon
projekt
gyártási vagy műszaki
folyamatainak vagy a
projekt
tárgyának
mesterséges
felosztása/részekre
bontása révén jöttek
létre;
w)
:
x) amely jogszabályban
vagy
a
Kölcsönszerződés
megkötésének
feltételeként
meghatározott
nyilatkozatokat
nem
teszi
meg,
dokumentumokat nem
nyújtja be vagy a
megtett
nyilatkozatát
visszavonja,
y)
4.3.
A támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és módja

4.4.2.3. Tartalmi
értékelési
szempontok a vissza
nem
térítendő
támogatás
vonatkozásában

A nyilatkozat második papír alapú
példányát személyesen is be kell
nyújtani a választott MFB Ponton a
kölcsönszerződés megkötésekor.

A nyilatkozat második papír alapú
példányát személyesen kell benyújtani
a
választott
MFB
Ponton
a
kölcsönszerződés megkötésekor.
7.
A projekt megvalósulása a
Felhívás 4.2. pontja alapján nem
hordoz kiemelkedően jelentős
kockázatot.
8.
Egyéb állami támogatási
szabályoknak való megfelelőség
8.1
A támogatást igénylő a
támogatást nem exporttal kapcsolatos
tevékenységhez használja fel,
amennyiben a támogatás az exportált
mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez
vagy az exporttevékenységgel
összefüggésben felmerülő egyéb folyó
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik.
8.2
A támogatást igénylő a
kutatási- fejlesztési projekthez nyújtott
támogatást nem a 2010/787/EU
tanácsi határozat hatálya alá tartozó
versenyképtelen szénbányák

bezárásához használja fel.
8.3
A támogatást igénylő a csekély
összegű-, regionális beruházási
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.
8.4
A támogatást igénylő a csekély
összegű támogatást vagy a regionális
beruházási támogatást nem
elsődleges mezőgazdasági
termeléshez használja fel.
8.5
Csekély összegű támogatás
esetében a közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozás a támogatást nem
teherszállító járművek megvásárlására
használja fel.
8.6
A támogatást igénylő a
regionális beruházási támogatást nem
acélipari tevékenységhez, hajógyártási
tevékenységhez, szénipari
tevékenységhez, szintetikusszál-ipari
tevékenységhez, ellenszolgáltatásért
végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és
belvízi úton történő személy- vagy
áruszállítási szolgáltatás nyújtásához,
vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
energiatermelési, energiaelosztási
tevékenységhez és energetikai célú
infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz használja fel.
8.7
Regionális beruházási
támogatás esetében a támogatást
igénylő, vagy a tőle független
harmadik félnek nem minősülő
beruházó a kérelem benyújtását
megelőző két évben nem szüntetett
meg a kérelemmel érintett
tevékenységgel azonos vagy hasonló
tevékenységet az Európai Gazdasági
Térség (EGT) területén, vagy a
támogatási kérelem benyújtásakor
nem tervezi, hogy a kérelem
benyújtásától a beruházás
befejezéséig, vagy a beruházás
befejezésétől számított két éven belül
a kérelemmel érintett tevékenységgel

azonos vagy hasonló tevékenységet
szüntet meg az EGT területén.
8.8
A támogatást igénylő a
regionális beruházási támogatást nem
szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez
használja fel, kivéve a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 14. cikk (10)
bekezdésében meghatározott
feltételekkel.
8.9
A támogatást igénylő a
regionális beruházási támogatást nem
kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez
használja fel, kivéve a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 14. cikk (11)
bekezdésében meghatározott
feltételekkel.
8..10 Nem nyújtható támogatás azon
támogatást igénylő részére, amely a
támogatást az import áru helyett a
hazai áru használatától teszi függővé.

5.1.
A támogatás
formája

A fizikai befejezés határidejétől
számított legfeljebb 12 hónap, de
nem lehet több, mint a
Kölcsönszerződés megkötésétől
számított legfeljebb 24 hónap.
A rendelkezésre tartás végétől
számított legfeljebb 12 hónap, de
nem
lehet
több,
mint
Kölcsönszerződés
megkötésétől
számított maximum 32 hónap.

5.3.
A támogatás
mértéke, összege

5.5.3. Csekély
összegű (de minimis)
támogatás keretében
elszámolható

8.11 Nem nyújtható támogatás
csekély összegű-, regionális
beruházási támogatások keretében
azon támogatást igénylő részére,
amely a támogatást mezőgazdasági
termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel,
amennyiben a támogatás összege az
elsődleges termelőktől beszerzett vagy
az érintett vállalkozás által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre; a
támogatás feltétele az elsődleges
termelőknek történő teljes vagy
részleges továbbadásától függ.
A fizikai befejezés határidejétől
számított legfeljebb 12 hónap, de nem
lehet több, mint a Kölcsönszerződés
megkötésétől számított legfeljebb 36
hónap.
A rendelkezésre tartás végétől
számított legfeljebb 12 hónap, de nem
lehet több, mint Kölcsönszerződés
megkötésétől számított maximum 48
hónap.
6) A kölcsön mértékének el kell
érnie a vissza nem térítendő
támogatás minimum 50%-át.

Projektmenedzsmenthez
igénybevett szakértői szolgáltatás
díja az alábbiak szerint számolható
el: egy hónapra max. 2 szakértő,
és maximum 800.000 Ft / hónap

Projektmenedzsmenthez igénybevett
szakértői szolgáltatás díja, illetve
projektmenedzsment személyi jellegű
ráfordítása az alábbiak szerint
számolható el: egy hónapra maximum.

költségek

kalkulálható.
A kötelezően előírt nyilvánosság
költségek az alábbiak szerint
tervezhetők, számolhatók el:

5.6.
Az
elszámolhatóság
további feltételei

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 e-beszerzés funkciót;
A kedvezményezett köteles
figyelembe venni az ebeszerzés
felületen
keresztül
érkezett
ajánlatokat a beszerzése
során,
mérlegelve
a
gazdaságilag
legelőnyösebb
ajánlatot
tekintettel a már meglévő
árajánlatokra,
és
indoklással alátámasztani

2 szakértő, és maximum 800.000 Ft /
hónap díj, vagy maximum 800.000 Ft /
hónap személyi jellegű ráfordítás
kalkulálható.

Jelen felhívás esetében nem áll fent az
e-beszerzés funkció használatára
vonatkozó kötelezettség.

annak
vagy
azoknak
esetleges elutasítását.
5.6.
Az
elszámolhatóság
további feltételei

Igénybe vett szolgáltatás (a
szolgáltatás tárgyától függetlenül)
esetén a szolgáltatást nyújtó
szervezetnek meg kell felelnie a
lenti feltételnek
Igénybe vett szolgáltatások abban
az esetben
számolhatók
el,
amennyiben
az
árajánlatadó
megfelel az alábbi feltételeknek:
A szolgáltató utolsó lezárt, teljes
(365 napot jelentő) üzleti éve
árbevételének meg kell haladnia az
árajánlat értékét;

Igénybe vett szolgáltatás (a
szolgáltatás tárgyától függetlenül)
esetén a szolgáltatást nyújtó
szervezetnek – kivéve a közszféra
szervezeteket - meg kell felelnie a
lenti feltételnek
Igénybe vett szolgáltatások abban az
esetben számolhatók el, amennyiben
az árajánlatadó – ide nem értve a
közszféra szervezeteket - megfelel az
alábbi feltételeknek:
ahol, Szállító Szjr az árajánlaton
szereplő összes személyi jellegű
ráfordítás díja, Szjr a szállító utolsó
lezárt üzleti év szerinti személyi jellegű
ráfordításai, Létszám a szállító utolsó
lezárt üzleti év szerinti átlagos
statisztikai
állományi
létszáma,
megbízási idő az árajánlat szerinti
megbízási idő hónapban megadva.

A szolgáltató utolsó lezárt, teljes (365
napot jelentő) üzleti éve árbevételének
meg kell haladnia az adott értékelési
szakaszban
kiadott
árajánlatok
összegének az értékét;

6.1.
A támogatási
kérelem elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája

b.
Épület építése, bővítése,
átalakítása, korszerűsítése, és
alapinfrastruktúra fejlesztése esetén:
i.
a részletes építési, kivitelezési
költségvetést, költségeket;
ii.
az árajánlat helyzet- és
piacfelmérés tárgyának pontos
megnevezését;
d.
Egyéb szolgáltatás esetén:
i.
az árajánlatadó megnevezését,
aláírását;
ii.
az árajánlat tárgyának pontos
megnevezését;
iii.
az árajánlat érvényességét
és/vagy az ajánlat kiállításának

dátumát, amely a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 90 napnál nem
lehet régebbi;
iv.
az egységárat, a nettó árat, az
ÁFA-t és a bruttó árat;
v.
az elvégzendő feladatok
részletes szakmai tartalmát, valamint a
keletkező (a megbízó részére átadásra
kerülő) eredmény konkrét
megnevezését;
vi.
az elvégzendő feladatra
jellemző speciális mértékegységét (pl.
nyalábidő, emberhónap szám, gépidő,
stb.
vii.
a bevont szakértőinek
megnevezését feltüntetve a
munkakörüket, szakképzettségüket;
viii.
a becsült anyagjellegű
költségeket (volumen*ár) és egyéb
költségeket nevesítve;
ix.
az árajánlatadó honlapjának
elérését.
x.
azon vállalkozások
megnevezése, melyek részére az
ajánlatadó az árajánlat kiállításának
dátumáig árajánlatot adott a GINOP2.1.2-8.1.4-16 Felhívás kapcsán

