Módosult az IKT startup cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat
kialakítása című felhívás

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „IKT startup
cégek nemzetközi piacra lépését segítő szakértői, mentori hálózat kialakítása” című (GINOP-3.1.3-15
kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosuló pont
megnevezése
1.2.
A rendelkezésre
álló forrás

Korábbi szöveg

Új szöveg

A
Felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra
rendelkezésre
álló
tervezett keretösszeg 2,5 milliárd Ft,
ami az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból
és
hazai
központi
költségvetési
előirányzatból kerül
finanszírozásra.

A
Felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 5,5 milliárd Ft, ami az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és
hazai
központi
költségvetési
előirányzatból kerül finanszírozásra.

2.
Ügyfélszolgálatok
elérhetősége

Ha
további
információkra
van
szüksége, forduljon bizalommal a
Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a
06 40-638-638 telefonszámon, ahol
hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig,
pénteken 8 órától 14 óráig fogadják
hívását

Ha további információkra van szüksége,
forduljon bizalommal a Széchenyi 2020
ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás,
normál díjazású telefonszámon, ahol
hétfőtől
csütörtökig
8:30-16
óráig,
pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.

3.2.2.
Mérföldkövek

A projekt pénzügyi befejezéséig az
alábbi számszerűsíthető
mérföldköveket szükséges teljesíteni:

A projekt műszaki, szakmai tartalmának
meghatározásához az alábbi elvárások
figyelembe vétele szükséges:
a) A projekt által bevont IKT startup A projekt megvalósítása során legalább
1
mérföldkövet
szükséges
vállalkozások
és
innovatív évente
tervezni.
projekteket
kezdeményező
természetes személyek száma eléri
A projekt fizikai befejezéséig az alábbi
a 300 darabot.
számszerűsíthető
mérföldköveket
b) A program során megvalósított
szükséges teljesíteni:
képzések és rendezvények száma a
(létező és újonnan létrejövő) IKT
startup vállalkozások, és innovatív
a) A projekt által bevont IKT startup
projektek nemzetközi, piaci
vállalkozások és innovatív projekteket
hasznosításának érdekében eléri a
kezdeményező természetes személyek
150 darabot.
száma eléri a 500 darabot.
b) A program során megvalósított
képzések és rendezvények száma a
(létező és újonnan létrejövő) IKT startup
vállalkozások, és innovatív projektek
nemzetközi, piaci hasznosításának
érdekében eléri a 250 darabot.

3.3.2.
A projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a
projekt
megkezdését,
vagy
amennyiben a projekt a Támogatási
szerződés hatályba lépéséig nem
kezdődött
meg,
a
Támogatási
szerződés hatályba lépését követően
legfeljebb
36
hónap
áll
rendelkezésre, de legkésőbb 2019.
június 30-ig kell befejezni. A két
időpont közül a korábbi irányadó.
A
projekt
fizikailag
befejezett,
amennyiben a projekt keretében
támogatott valamennyi tevékenység
a
Támogatási
szerződésben
meghatározottak
szerint,
a
Felhívásban meghatározott feltételek
mellett teljesült. A projekt fizikai
befejezés napjának a projekt utolsó
támogatott
tevékenysége
fizikai
teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok
fizikai
teljesítettségére vonatkozó
részletes szabályozást az ÁÚF c.
dokumentum
8.6.2.
pontja
tartalmazza.
A támogatást igénylő projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása
(záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának végső határideje a
projekt fizikai befejezését követő 90
nap, de legkésőbb 2019. szeptember
30. A két időpont közül a korábbi
irányadó.

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt
a
Támogatási
szerződés
hatályba
lépéséig
nem
kezdődött
meg,
a
Támogatási szerződés hatályba lépését
követően
legfeljebb
36
hónap
áll
rendelkezésre,
de legkésőbb 2021.
március 31-ig kell befejezni. A két időpont
közül a korábbi irányadó.
A
projekt
fizikailag
befejezett,
amennyiben
a
projekt
keretében
támogatott valamennyi tevékenység a
Támogatási
szerződésben
meghatározottak szerint, a Felhívásban
meghatározott feltételek mellett teljesült.
A projekt fizikai befejezés napjának a
projekt utolsó támogatott tevékenysége
fizikai teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai
teljesítettségére
vonatkozó
részletes
szabályozást az ÁÚF c. dokumentum
8.6.2. pontja tartalmazza.
A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési igénylés) benyújtásának végső
határideje a projekt fizikai befejezését
követő 90 nap, de legkésőbb 2021. június
30. A két időpont közül a korábbi
irányadó.

3.5.1.
Indikátorok

Projektszinten nem releváns.

Jelen
felhívás
hozzájárul
a
Gazdaságfejlesztési
és
Innovációs
Operatív
Programban
meghatározott
Szoftverfejlesztő
és
IT
szolgáltató
vállalkozások exportárbevétele a kevésbé
fejlett
régiókban
elnevezésű
indikátorokhoz.

3.6.
Fenntartási
kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt
pénzügyi befejezésétől számított 5
évig, a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja, hogy a projekt

A
támogatást
igénylő
a
projekt
megvalósítás befejezésétől számított 5
évig, a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a

megfelel a 1303/2013/EU Rendelet
71. cikkében foglaltaknak.

1303/2013/EU
foglaltaknak.

A
támogatást
igénylő
kedvezményezettnek nyilatkozatban
vállalnia kell, hogy a projektben
létrehozott
tartalmakat
(interaktív
portál, döntéstámogató rendszer és
IKT közösségi platform, képzési
anyagok, elemzések, értékelések) 5
évig fenntartja.

A
támogatást
igénylő
kedvezményezettnek
nyilatkozatban
vállalnia
kell,
hogy
a
projektben
létrehozott tartalmakat (interaktív portál,
döntéstámogató
rendszer
és
IKT
közösségi platform, képzési anyagok,
elemzések, értékelések) 5 évig fenntartja.

Továbbá a támogatást igénylő a
projekt megvalósítás befejezésétől
számított 10 évig, állami támogatás
formájában
nyújtott
támogatás
esetén az állami támogatásokra
vonatkozó
szabályok
alapján
alkalmazandó
időtartamig,
a
támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja, hogy a projekt
megfelel az 1303/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 71.
cikk (2) bekezdésében foglaltaknak.
A támogatást igénylőnek vállalnia
kell, hogy a projektben létrehozott
tartalmakat és szolgáltatásokat (pl.:
interaktív
portál,
elemzések,
értékelések,
képzési
anyagok)
gazdasági céllal nem hasznosítja.

Rendelet

71.

cikkében

Továbbá a támogatást igénylő a projekt
megvalósítás befejezésétől számított 10
évig,
állami
támogatás
formájában
nyújtott támogatás esetén az állami
támogatásokra
vonatkozó
szabályok
alapján alkalmazandó időtartamig, a
támogatás visszafizetésének terhe mellett
vállalja, hogy a projekt megfelel az
1303/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi
rendelet
71.
cikk
(2)
bekezdésében foglaltaknak.
A támogatást igénylőnek vállalnia kell,
hogy a projektben létrehozott tartalmakat
és szolgáltatásokat (pl.: interaktív portál,
elemzések,
értékelések,
képzési
anyagok)
gazdasági
céllal
nem
hasznosítja.
A projekt megvalósítása akkor tekinthető
befejezettnek, ha a projekt fizikailag és
pénzügyileg is befejezett, valamint a
kedvezményezettnek
valamennyi
támogatott
tevékenysége
befejezését
igazoló
és
alátámasztó
kifizetési
igénylését, valamint kifizetési igénylés
részét képező szakmai beszámolóját az
irányító
hatóság
jóváhagyta és
a
támogatás folyósítása megtörtént.
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
bérbe, illetve terhelhető meg.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha
valamennyi vállalt kötelezettség teljesült
és a kedvezményezett a kötelezettségek
megvalósulásának eredményeiről szóló
záró
projekt
fenntartási
jelentést
benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság

jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv
elkészült.
A 272/2014. Korm. rendelet 110/A. §
értelmében a kedvezményezett köteles
projektszintű, kincstár program szintű
elkülönített
számviteli
nyilvántartást
vezetni, a projekttel kapcsolatos minden
dokumentumot
elkülönítetten
nyilvántartani
és
legalább
2027.
december 31-ig megőrizni.
4.1.
Támogatást
igénylők köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet
kizárólag a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség, mint központi
költségvetési szerv nyújthat be a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program 2015. évre szóló
éves
fejlesztési
keretének
megállapításáról szóló, 1173/2015.
(III. 24.) számú Korm. határozat
alapján.
Jelen
felhívás
keretében
a
támogatási kérelem benyújtására
konzorciumi
formában
nincs
lehetőség.
A projekt kapcsán külön gazdasági
társaság
létrehozására
a
projektgazda nem kötelezett.
A
projektgazda
szembeni elvárás:


A projekt kapcsán külön gazdasági
társaság létrehozására a projektgazda
nem kötelezett.
A projektgazda szervezettel
elvárás:

szembeni

szervezettel



268/2010.
(XII.
3.)
Korm.
rendelet hatálya
alá
tartozó
szervezet.

268/2010. (XII. 3.)
Korm.
rendelet
hatálya alá tartozó
szervezet



Magyar
Állam
kizárólagos
tulajdonában
álló
nonprofit gazdasági
társaság

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Ptk.
6:64. § (1) bekezdése alapján a
projektgazdát
a
projekt-javaslat
benyújtásával
ajánlati
kötöttség
terheli.
A
projektgazda
szervezetnek
közvetlen felelősséget kell vállalnia a
projekt
előkészítéséért
és
megvalósításáért.

5.4.
Előleg igénylése

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet
kizárólag a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség, mint központi
költségvetési szerv illetve a Neumann
János Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű
Társaság által alkotott
konzorcium
nyújthat
be
a
Gazdaságfejlesztési
és
Innovációs
Operatív Program 2015. évre szóló éves
fejlesztési
keretének
megállapításáról
szóló, 1173/2015. (III. 24.) számú Korm.
határozat alapján.

Együttműködő partnerek a projekt
keretében közvetlen támogatásban
nem részesülhetnek.
Jelen
Felhívás
keretében
a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
116. § (2) b) bekezdés alapján a
kedvezményezett
az
utófinanszírozású tevékenységekre a
támogatási összeg 50%-át, de

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Ptk. 6:64. §
(1) bekezdése alapján a projektgazdát a
projekt-javaslat
benyújtásával
ajánlati
kötöttség terheli.
A projektgazda szervezetnek közvetlen
felelősséget kell vállalnia a projekt
előkészítéséért és megvalósításáért.
Együttműködő partnerek a projekt
keretében közvetlen támogatásban nem
részesülhetnek.
Jelen felhívás
keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre
igénybe
vehető
támogatási előleg maximális mértéke a
megítélt támogatás 100 %-a központi

legfeljebb
egymilliárd
igényelhet előlegként.

forintot

A
Kbt.
hatálya
alá
tartozó
beszerzésnél, szállítói finanszírozás
alkalmazása esetén a támogatást
igénylő a közbeszerzési eljárás
eredményeként
megkötött
szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés tartalékkeret és általános forgalmi
adó nélkül számított - elszámolható
összege
30%-ának
megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét.
Szállítói finanszírozás alkalmazása
esetén
a
támogatást
igénylő
közszféra szervezet a közbeszerzési
eljárás
eredményeként megkötött
szerződésben köteles biztosítani a
szállító részére a szerződés tartalékkeret nélküli - elszámolható
összege
50%-ának
megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének
lehetőségét. A szállító ezt az előleget
közvetlenül jogosult igényelni a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 119.
§-ában foglaltak figyelembevételével.
Szállítói finanszírozás alkalmazása
esetén
a
támogatást
igénylő
közszféra szervezet a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 118. §-ában
foglaltak alapján fordított áfa-előleg
igénybe vételére is jogosult.

költségvetési
szerv,
közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági
társaság,
ha
a
kedvezményezett


a fizetési számláit az Áht. alapján
a kincstárban köteles vezetni,
vagy az európai uniós forrásból
nyújtott
költségvetési
támogatások
kezelésére
a
kincstárnál
külön
fizetési
számlával rendelkezik, vagy



megítélt támogatásának összege
nem éri el az ötszázmillió forintot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási
előleg - vagy több részletben történő
előlegfolyósítás
esetén
annak
első
részlete - kifizetésétől számított tizenkét
hónapon belül időközi kifizetés igénylést
szükséges
benyújtani
és
állami
támogatás esetén az előleg folyósításától
számított 3 éven belül az előleggel
elszámolni.
A Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésnél,
szállítói
finanszírozás
alkalmazása
esetén
a
támogatást
igénylő
a
közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött
szerződésben
köteles
biztosítani a szállító részére a szerződés
- tartalékkeret és általános forgalmi adó
nélkül számított - elszámolható összege
30%-ának megfelelő mértékű szállítói
előleg igénylésének lehetőségét.
Szállítói
finanszírozás
alkalmazása
esetén a támogatást igénylő közszféra
szervezet
a
közbeszerzési
eljárás
eredményeként megkötött szerződésben
köteles biztosítani a szállító részére a
szerződés - tartalékkeret nélküli elszámolható
összege
50%-ának
megfelelő
mértékű
szállítói
előleg
igénylésének lehetőségét.
Szállítói
finanszírozás
alkalmazása
esetén a támogatást igénylő közszféra
szervezet a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 118. §-ában foglaltak alapján
fordított áfa-előleg igénybe vételére is
jogosult. A szállítói előleg 50 %-ával
legkésőbb a szállítói szerződés szerinti
ellenszolgáltatás elszámolható összege
50
%-ának
teljesítését
követően
haladéktalanul el kell számolni.

A
szállítói
előleget
a
Támogató
visszaköveteli, ha a Kedvezményezett
nem nyújt be igénylést időközi kifizetésre
a szállítói előleg – vagy több részletben
történő előlegfolyósítás esetén annak
első részlete – kifizetésétől számított 12
hónapon belül, valamint ha a benyújtott
kifizetési igénylés vagy más körülmény –
így
különösen
helyszíni
ellenőrzés
megállapítása – a támogatás nem
rendeltetésszerű
felhasználását
bizonyítja.

5.6.
Átalány alapú
elszámolás
alkalmazása

Felhívjuk a figyelmet, hogy a központi
költségvetési szerv, helyi önkormányzat,
önkormányzati társulás, közvetlen vagy
közvetett többségi állami tulajdonban álló
gazdasági társaság 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 jelen felhívás szakmai
mellékletei között található meg. A
likviditási
tervre
vonatkozó
további
szabályokat a 272/2014. (XI.5) Korm.
rendelet 117/A. §-a tartalmazza.
Új pont került beépítésre az alábbiak szerint:
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelet 67. cikk (1) bekezdés
d) pontjának és (5) bekezdés d) pontjának, , valamint „a 2014–2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.
mellékletének 7.7.2.2.1. pontjának alapján, jelen felhívás keretében, illetve a
projektmegvalósítás során kötelező az alábbi, módszertani megalapozást nem
igénylő százalékban meghatározott átalány (flat rate) alapú egyszerűsített költség
elszámolási módot alkalmazni – amennyiben a lentebb meghatározott közvetett
költségek nem közbeszerzési eljárás keretében kerülnek beszerzésre, illetve azok
nem érintettek közbeszerzési eljárással - figyelemmel a kettős finanszírozás
elkerülésére.
A projekt szakmai megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak
személyi jellegű ráfordításainak 15%-a fordítható a projekt megvalósításához
közvetetten kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások költségeinek fedezetére.
Jelen felhívás keretében a felhívás 5.5.3. d) Kötelezően előírt nyilvánosság
biztosításának költségei és az 5.5.6 „Általános (rezsi) költségek” minősülnek
közvetett költségeknek. Ezek a költségek csak átalány alapú elszámolásként
nyújthatóak be – kivéve közbeszerzési eljárás érintettsége esetén - a szakmai
megvalósításában közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű
ráfordításainak 15%-a erejéig, figyelemmel a vonatkozó költségkorlátokra (lásd
Felhívás 5.8 pontja). Közvetlen költségnek számít a projekt során elszámolható

minden más költségkategória.
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének 7.5 pontja alapján nem
alkalmazható egyszerűsített elszámolási mód közvetett költségekre vonatkozó
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kötött szerződés keretében felmerült
költségre, így amennyiben a meghatározott közvetett költségek valamelyikéhez
közbeszerzési eljárás kapcsolódik úgy azon költségekre egyszerűsített
elszámolás nem alkalmazható, elszámolásuk valós költség alapú elszámolással
történik. A közbeszerzési érintettségről a támogatást igénylőnek, a támogatási
igény benyújtásával egyidejűleg szükséges nyilatkoznia, hogy melyik közvetett
költségkategória lesz közbeszerzéssel érintett.
A közvetlenül közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításainak
minősülnek a Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak
költségei a Felhívás 5.5.4 pontja alatt. A vetítési alap a szakmai megvalósításban
résztvevő munkatársak személyi jellegű ráfordításai költségkategória.
A százalékos átalány mértéke: 15%.
Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a
kedvezményezettnek nem kell alátámasztania háttérdokumentumokkal (például
számlával,
bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli
bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem
mellékleteként nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat
benyújtani az Irányító Hatósághoz, sem elkülönítetten nem szükséges őrizni
azokat a projekt helyszínén / nyilvántartásában. A hazai számviteli szabályoknak
megfelelően
a
bizonylatokat
természetesen
meg
kell
őriznie
a
kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek
helyszíni ellenőrzés során sem vizsgálják ezeket.
5.7.
Az
elszámolhatóság
további feltételei

Az alábbi korlátozások kerültek beépítésre:
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5 b 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 /, illetve 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) Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön
történik a megvalósítás során az elszámolás:


kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható
bizonylatok maximális támogatástartalma bizonylatonként 500 000
Ft,



személyi jellegű költségek összesítője,



Általános (rezsi) költségösszesítő,



Utazási és kiküldetési (napidíj) költségösszesítő.

E-beszerzés funkció használatára vonatkozó tájékoztatás:
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.
6.2.
A támogatási
szerződéshez
csatolandó
mellékletek listája

Az alábbiakkal került kiegészítésre a felhívás:
a) Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített
projekt megvalósítására (aláírt, szkennelt – pdf formátum)
b) Projektszintű likviditási terv

