Módosult a Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése (kiemelt) című felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése
(kiemelt)” című (GINOP-5.1.2-15 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban:
-

Címlapon és a felhívás 1.2 pontjában a rendelkezésre álló forrás összege 1300 millió
forintról 2800 millió forintra nő.
A felhívás 1.2 pontjában az finanszírozás tekintetében az alábbi módon egészül ki a
felhívás szövege:

„Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.”
-

A felhívás 1.3 pontjában a támogatás háttere kiegészült a 1006/2016 (01. 18.) Korm.
határozattal, az alábbi módon:

„Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a
Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős
Helyettes Államtitkárság (a továbbiakban: GFP IH) hirdeti meg kiemelt projektként a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1173/2015. (III.24.) Korm.határozatot módosító 1716/2015.
(X.6.) Korm.határozat, továbbá az 1006/2016 (01.18.) Korm. határozat alapján."

-

A felhívás 3.1 ck) és cl) pontja kiegészült az alábbi mondatokkal: „(beleértve a
pénzügyi eszközök igénybe vételére történő felkészítést, képzést)”, illetve „(beleértve
a pénzügyi eszközök igénybe vételével kapcsolatos tanácsadást, mentorálást)”, így a
felhívás az alábbi módon tartalmazza az említett pontokat:

„ck) társadalmi vállalkozások felkészítése, képzése (beleértve a pénzügyi eszközök
igénybe vételére történő felkészítést, képzést);
cl)
üzletviteli tanácsadás és mentorálás biztosítása a társadalmi vállalkozások számára;
(beleértve a pénzügyi eszközök igénybe vételével kapcsolatos tanácsadást, mentorálást);”
-

A felhívás 3.1 cbb) pontja kiegészült az alábbi szöveggel: „különös tekintettel a
vissza nem térítendő és visszatérítendő források felhasználására, a vállalkozások
fenntarthatóságára,
valamint
a
célcsoportok
foglalkoztathatóságát javító
tevékenységek nyomonkövetésére, monitoringjára és értékelésére”, így az adott pont
a felhívásban az alábbi szövegezést tartalmazza:

„cbb) szakmai elemzések, kiadványok készítése, kutatási tevékenység a társadalmi célú
vállalkozások témájában és azok közzététele, különös tekintettel a vissza nem térítendő és
visszatérítendő források felhasználására, a vállalkozások fenntarthatóságára, valamint a
célcsoportok foglalkoztathatóságát javító tevékenységek nyomonkövetésére, monitoringjára
és értékelésére;”
-

A felhívás 3.1 pontja kiegészült a cdd) ponttal:

„cdd) tanácsadás biztosítása a termék és szolgáltatás igényfelmérés, piackutatás
területén.”
-

A felhívás 3.1.1. pontjában törlésre került az alábbi mondat:

„Jelen felhívás 3.1. cj), ck), cl), cm) pontjai alapján a társadalmi vállalkozások számára
nyújtott egyéni és csoportos tanácsadás (cj), felkészítésük, képzésük üzleti tervfejlesztésre
(ck), az üzleti tanácsadás és mentorálás (cl), valamint a projektterv és a kapcsolódó üzleti
tervfejlesztés során (cm) a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 6.§ 13. pontja alapján a 7.§ 23.
szerint csekély összegű támogatásként nyújtható a Felhívás ÁÚF 2. pontjában szereplő
Kizáró okok listájának figyelembe vételével.”
Ezzel együtt az adott pontban szereplő táblázat is kiegészült a 3.1 cdd) tanácsadás
biztosítása a termék és szolgáltatás igényfelmérés, piackutatás területén ponttal.
-

A felhívás 3.2 A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással
kapcsolatos elvárások kiegészült plusz a ba-bc) pontokkal az alábbiak szerint:

„ba) a projekt keretében nyújtott szolgáltatások és tanácsadás célja a GINOP-5.1.3-16 és
GINOP-5.1.7-17 felhívás támogatást igénylőinek és kedvezményezetteinek segítése, a
tevékenységeknek igazolhatóan erre kell irányulniuk. A tevékenységek nem terjedhetnek ki
más, hazai vagy uniós finanszírozású program kedvezményezetti körének támogatására;
bb)
a Mura nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló
1362/2016 (VII. 13.) Korm. határozathoz és az Ős-Dráva nemzeti programmal összefüggő
feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1321/2016. (VII.1.) Korm. határozathoz
kapcsolódó
fejlesztéseket
fókuszáltan
szükséges
támogatni
a
vonatkozó
kormányhatározatnak megfelelően, amelyről havi rendszerességgel szükséges a
szakpolitikai felelőst (NGM, Munkaerőpiaci Programok Főosztály útján) és az Támogatót a
kedvezményezettnek tájékoztatnia;
bc)
a projekt szakmai eredményeiről 3 havonta szükséges tájékoztatnia a
projektgazdának a szakpolitikai felelőst (NGM, Munkaerőpiaci Programok Főosztály útján) és
a Támogatót a Felhívás mellékletét képező táblázat kitöltésével.”
-

A felhívás 3.2 bd) pontjában szereplő pályázat kiegészül a társadalmi vállalkozások
minősítése mérföldkő tekintetében az alábbi táblázattal:
Társadalmi vállalkozások
minősítése
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250
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-

A felhívás 3.2 c) kötelező vállalás pontjában szereplő táblázatban az alábbi értékek
változtak:
 A kiemelt projekt keretében megvalósuló aktív tanácsadások száma
1500-ról 3250-re;
 Szakmai segítségnyújtásban részesített társadalmi vállalkozások
száma (együttműködési megállapodással igazolt) 250-ről 538-ra;
 Szakmai hálózatok kialakulását és tapasztalatátadást segítő
rendezvények száma 60-ról 122-re;
 Hálózatosodást és tapasztalatátadást segítő rendezvényeken
résztvevők száma 1800-ről 3875-re.

-

A felhívás 3.3.2 a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 2018.
december 31-ről 2022. március 31-re változott az alábbiak szerint:

„A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2022. március 31-ig.”
Továbbá kiegészült a fenti pont az alábbi mondattal: „A kötelező vállalások és
indikátorok

előrehaladásának

függvényében a Támogató a szakpolitikai felelőssel

egyeztetve a projektidőszak hosszának felülvizsgálatát indítványozhatja.”
-

A felhívás 3.5.1 Indikátorok tekintetében a támogatott társadalmi vállalkozások
száma esetén a célszám 500-ról, 600-ra növekedett. Továbbá az adott pontban az
alábbi szöveg módosult:

„A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról
köteles adatot szolgáltatni a Támogató által előírt előrehaladási és fenntartási jelentésekben,
illetve vállalja a mellékletben meghatározott adatkörről való rendszeres adatszolgáltatást.”
-

A felhívás 3.6 pontja kiegészült az alábbi szöveggel:

„A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés
elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a
szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható
bére, illetve terhelhető meg.”
-

A felhívás 5.1 a támogatás formája esetén a felhívás 3.1 cdd) pontjával kiegészült a
szövegrész az alábbi módon:

„Jelen Felhívás keretében 3.1. cj-cm) és cdd) pontjai alapján nyújtott támogatás csekély
összegű támogatásnak minősül. A jelen Felhívás 3.1. cj-cm) és cdd) pontjaiban foglalt
tevékenységhez kapcsolódó támogatáson kívüli támogatások vissza nem térítendő, állami
támogatásnak nem minősülő támogatás.”
-

A felhívás 5.3 pontjában is a releváns pontokkal együtt az igényelhető vissza nem
térítendő támogatás összege 1300 millióról 2800 millióra nőt.

-

A felhívás 5.4 pontja kiegészült a likviditási terv elvárásaival:

„Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi költségvetési szerv kedvezményezett részére
támogatási előleg akkor folyósítható, ha az irányító hatóság a kedvezményezett által
benyújtott, az adott naptári évre vonatkozó projektszintű likviditási tervet jóváhagyta.
A likviditási terv sablonja a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4380 oldalon található meg.
A likviditási tervre vonatkozó további szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 117/A. §a tartalmazza.”
-

A felhívás 5.6 pontjában törlésre került a m) pont, továbbá az alábbi pontokkal
egészült ki:

„p)
A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés felület ebeszerzés funkciójának önkéntes használatára. Amennyiben a „Beszerzéseim” menüpontba
az ajánlattételi határidőt megelőzően feltöltik beszerzési igényüket, úgy azok a
http://palyazat.gov.hu/e-beszerzes oldalon nyilvánosan elérhetőek lesznek.
Az igényt az ajánlattételi határidőt megelőzően, az ajánlattételhez szükséges ésszerű időben
javasolt feltölteni. A beszerzési igényben lehetőség van megjelölni többek között az
ajánlattétel módját, határidejét, a beszerzési igény tárgyát és a teljesítési feltételeket.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-beszerzés funkció használata nem helyettesíti, csupán
elősegítheti a szokásos piaci ár igazolására vonatkozó kötelezettségek teljesítését.
q)
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem
közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi
szabályok állnak fenn:
Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy
ezek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, továbbá ezen személy
hozzátartozója az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja:
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy kinevezési;
amelynek tulajdonosa - irányító vagy felügyeleti szerve -, annak tagja, és/vagy a szervezet
nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a támogatást igénylő /
kedvezményezett szervezetében vagy ugyanazon beszerzés vonatkozásában másik
ajánlattevő szervezetében az alábbi jogok valamelyikét gyakorolja:
tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy kinevezési;
vagy ha a támogatást igénylő / kedvezményezett vagy másik ajánlattevő vonatkozásában
partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
Az összeférhetetlenség vonatkozásában hozzátartozónak minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés
1. és 2. pontja értelmében a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a
mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az
élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére,
és a testvér házastársa.”

-

A felhívás 5.9 pontjában törlésre került az alábbi szövegrész: „A
kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a
csekély összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel
nem rendelkezik, bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező
állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem
rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság
jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitás ig
vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel
nem rendelkező állami támogatással halmozható.”

- A felhívás 6. pontja az alábbi módon változott:

6.
6.1

„CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
LISTÁJA
1) Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására
(aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum
2) Megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei
3) Cselekvési ütemterv – negyedéves bontásban (Projekt szinten és konzorciumi
tagonként)
4) Szakmai önéletrajzok a projekt megvalósításában résztvevők körében (aláírt,
szkennelt –pdf/tif- formátum)
5) Árajánlatok a Felhívás 5.6. e) pontja alapján
6) Közbeszerzési terv (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum)

6.2

A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelemhez csatolandó mellékletek
listája
1. Szakmai önéletrajz a projektmenedzser, pénzügyi menedzser esetében,
amennyiben módosult az eredeti támogatási kérelemben benyújtotthoz képest
(aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum).
2. Megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek az eredeti támogatási
kérelemben benyújtotthoz képest bővített, felülvizsgált tartalma a jelen
felhívásban meghatározott előírások, műszaki-szakmai elvárásoknak való
megfelelés érdekében.
3. Cselekvési ütemterv – negyedéves bontásban az eredeti támogatási kérelemben
benyújtotthoz képest bővített tartalommal.

4. Módszertani útmutató az eredeti támogatási kérelemben benyújtotthoz képest
bővített tartalommal a jelen felhívásban meghatározott előírások, műszakiszakmai elvárásoknak való megfelelés érdekében.
5. Közbeszerzési terv az eredeti támogatási kérelemben benyújtotthoz képest
bővített tartalommal.
6. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 103. § alapján kiállított minőségellenőrzési
tanúsítvány a közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan (amennyiben releváns).
7. Likviditási terv (sablon: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4380 )
8. Új vagy módosított költségtételek tekintetében 3 db egymástól független
árajánlatadók által kiállított, magyar nyelvű, a támogatási kérelem benyújtásakor
érvényes, árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:


az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői
vagy gyártói státuszra vonatkozóan eszközbeszerzés esetében;



az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, műszaki
paramétereit, részletes szakmai tartalmát/jellemzőit, technikai
feltételek részletes feltűntetése;



az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát,
amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem
lehet régebbi;



az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat;



az árajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok szakmai
tartalmát, ráfordított emberhónap számot, valamint, amennyiben ez az
árban meghatározó, az anyagköltség becsült mértékét, valamint
amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába foglal,
azok összegét és megnevezését;



szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és
megnevezését;



eszköz beszerzése esetén az ajánlat tárgyának VTSZ számát;



eszközbeszerzés esetén a betanítás, szállítás és üzembe helyezés
költségei külön feltüntetve;



domain név regisztráció esetében az árajánlatnak tartalmaznia kell a
regisztrálandó domain nevet;



igénybevett szolgáltatások esetén, a fentieken túlmenően az
árajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok szakmai
tartalmát, ráfordított embernapszámot, hogy hány fő végzi az adott

tevékenységet, valamint, amennyiben ez az árban meghatározó, az
anyagköltség becsült mértékét, valamint amennyiben az árajánlat
összege egyéb költségeket is magába foglal, azok összegét és
megnevezését;


igénybevett szolgáltatás esetén a szolgáltatásra vonatkozó referencia
megadása az árajánlatban kötelező;



amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva,
szükséges azt átszámítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó
MNB hivatalos árfolyamán;
nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is
szükséges mellékelni a teljes árajánlatról. Nem szükséges hivatalos,
fordítóiroda által készített fordítás.



Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a „Támogatási kérelemben” szereplő
tevékenységek elnevezésének, költségeknek és a táblázatok adatainak meg kell egyezniük.
Az árajánlatok szakmai szöveges leírásából világosan ki kell derülnie, hogy az adott
tevékenységhez milyen konkrét munkafolyamatok tartoznak, s ezeket a Támogatást igénylő
profiljára szabva szükséges összeállítani. Amennyiben az árajánlat csak általánosságban
tartalmazza az adott tevékenység szakmai jellemzőit, nem fogadható el.
A költségtételek alátámasztására 3 darab, a formai követelményeknek teljes
mértékben megfelelő árajánlat fogadható el.
A Támogatási kérelem vizsgálata során a benyújtott árajánlatokból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie, hogy a projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális
és takarékos módon került-e összeállításra valamint, hogy a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvét és az átlagos piaci áraknak történő megfelelést követi-e. A projekt
költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell, hogy képezze!
Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell
csatolni. A támogatást igénylő adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig
a támogatási kérelem véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltőprogram fogja
legenerálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat
aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának
folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.
A GINOP-5.1.2-15-2015-00001 számon a támogatást igénylő konzorciummal megkötött
támogatási szerződés módosítására vonatkozó kérelem dokumentációja a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat alapján jelen felhívásban
megemelt keretösszegre 2017. április 3. - május 31. között rögzíthető elektronikus
módon.
6.3

A támogatási szerződéshez csatolandó mellékletek listája
1.

Kommunikációs terv

2.

6.4

Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt
megvalósítására (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum)

Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája

Jelen felhívás esetében nem releváns.”
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felhívás 6.2. fejezetében szereplő beadási időpont irányadó
jellegű. Szerződés módosítási kérelem beadására kizárólag azt követően nyílik lehetőség,
hogy a GINOP Éves Fejlesztési Keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I.18.)
Kormányhatározat módosítása hatályba lép.

