Módosult az Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel című
felhívás
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:
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-

-

-

-

-
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A Felhívás 2. pontja kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel: „Amennyiben a kölcsön
kondícióival kapcsolatban igényel további információkat, kérjük, hogy az MFB Pontok
ügyfélszolgálatát szíveskedjen felkeresni a 06 1 483 8485 telefonszámon, illetve az
ugyfelszolgalat@mfb.hu elektronikus elérhetőségen, valamint látogasson el a
http://www.mfbpont.hu/ oldalra.”
A Felhívás 3.3. 4) pontja az alábbiak szerint módosult: „a Kedvezményezett (a kölcsön
vonatkozásában végső kedvezményezett, a továbbiakban: Kedvezményezett) által
visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozása”;
A Felhívás 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások l) pontja kiegészült az alábbi mondattal:
„Jelen felhívás keretében igényelt kölcsön vonatkozásában a Támogató hozzájárul, hogy az
MFB Zrt. a projekttel létrehozott vagyont a 3.9. pontban foglaltaknak megfelelően
megterhelje.”;
A Felhívás 3.4.1.1.1. Kötelező vállalások fejezetében törlésre került a következő mondat: „A
támogatást igénylőnek a Felhívás 3.4.1.1.1. a) és b) pontjában foglalt feltételeket együttesen
kell vállalnia.”;
A Felhívás 3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével
kapcsolatos elvárások pontja kiegészül az alábbiak szerint:” A horizontális cél megvalósítása,
valamint a megvalósítás eredményességének nyomon követése érdekében vé gzett
tevékenység következtében felmerült költség elszámolható. A kiemelt célok és a
környezetvédelmi, esélyegyenlőségi és a nők és férfiak egyenlőségét biztosító követelmények
részletes ismertetése megtalálható az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum
(https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404) 12. fejezetében.„
A Felhívás 3.7.1. Indikátorok fejezete kiegészült az alábbi mondattal: „A 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az
OP-eredmény-indikátorok esetében.”
A Felhívás 3.9. Biztosítékok köre fejezetben az elfogadható biztosítékok köre kiegészült a
hitelintézet által vállalt garanciával;
A Felhívás 4.1.2. Gazdálkodási formakódok szerint fejezete kiegészült a 732 Közös vállalat
formakóddal;
A Felhívás 4.2. 18) pontja az alábbiak szerint módosult: „Az ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró
okok listája című fejezetben szereplő feltételeken túl, az alábbi szempontok bármelyikének
teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: amely
vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott
partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.1-16 és a GINOP-1.2.2-16 felhívások
keretében korábban támogatásban részesült”;
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A Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 14) és 17) szempontja pontosításra került
az alábbiak szerint: „Amennyiben a nevezőben a „rövid lejáratú kötelezettségek” értéke 0, a
tört nem értelmezhető. Ebben az esetben a maximális pontszám kerül megadásra.”;
A Felhívás 4.4.2.3.1. i) pontja pontosításra került: „Maximális 5 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 legalább 3 db meglévő vagy bevezetendő rendszer,
modul lefedi a 2. (gyártási) és a 3. (kontrolling és döntéstámogatás) funkcionális területeket,
az azoknál feltüntetett követelményeket teljesítik a 8. 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 minden modul esetében szükséges.”
A Felhívás 5.1. A támogatás formája fejezet az alábbiak szerint módosult: „Türelmi idő:A
rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 6 hónap, de legfeljebb a
kölcsönszerződés megkötésétől számított 42 hónap.”;
A Felhívás 5.5.2.2. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége fejezet az alábbiak
szerint került kiegészítésre: „A projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelezően előírt
nyilvánosság biztosításának költségei a Felhívás 3.1.2.1. h) pontjához kapcsolódóan, mely
tevékenység csak a támogatói döntést követően számolható el . Ezen költségeknek a projekt
elszámolható összköltségéhez viszonyított aránya nem lehet több, mint 0,5% a „Széchenyi
2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK
2020” szerint.”, továbbá a következő lábjegyzet került beszúrásra: „Pénzügyi eszközzel
kombinált vissza nem térítendő támogatás esetén a vissza nem térítendő támogatásra
vonatkozó tájékoztatási szabályokat kell alkalmazni, a kommunikációs csomagot is a vissza
nem térítendő összeghez kell párosítani.”;
A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei a) és b) pontjában „a támogatási
kérelem” kifejezés helyett „Felhívás” kifejezés szerepel;
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pont j) pontja módosul az alábbiak szerint:
„A kedvezményezetteknek lehetőségük van a pályázati e -ügyintézés felület e-beszerzés
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.”
5.6. Az elszámolhatóság további feltételei pont kiegészül az m) ponttal az alábbiak szerint:

-
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„m)
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. melléklet 2.3.2.5b pontja értelmében a nem
közbeszerzés köteles beszerzések vonatkozásában az alábbi összeférhetetlenségi szabály ok
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 mostohaés 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 5.8. 7) pontjában a „bankgarancia” kifejezés helyett a „hitelintézet által vállalt”
kifejezés szerepel;
A Felhívás 5.8. Nem elszámolható költségek köre kiegészült az alábbiak szerint: „minőség-,
környezet- és egyéb irányítási rendszerek, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetéséhez és tanúsíttatásához kapcsolódóan:
 utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei,
 a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási költsége,
 fordításhoz kapcsolódó költségek.”;
A Felhívás 6. Csatolandó mellékletek d) pontja kiegészült az alábbiakkal: „Minőség-,
környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és
tanúsíttatása esetén:
 a megvalósulás helyszíneit tételesen felsorolva;
 a tevekénységi köröket, amelyekre a bevezetésre kerülő rendszerek vonatkoznak,
 bevezetés esetén: A felkészítő cég (ajánlatadó) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
olyan Magyarországon bejegyzett cég, melynek a saját minőségügyi rendszere is
megfelel a rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO
9001 rendszernek, és a tanúsítványának az érvényessége olyan tevékenységre is
kiterjed, mely egyértelműen jogosulttá teszi a felkészítőt a pályázatban megjelölt
rendszer kiépítésére, az auditálásra való felkészítésre.
 tanúsíttatás esetén: A választott tanúsító vagy hitelesítő (ajánlatadó) arra vonatkozó
nyilatkozatát, hogy olyan cég vagy természetes személy, amelyet az EGT valamely
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tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN 45012/EN vagy
ISO/IEC 17021:2007 szerint rendszertanúsításra vagy hitelesítésre akkreditáltak.”
A Felhívás 6. Csatolandó mellékletek fejezet kiegészült y), z) és aa) pontokkal az alábbiak
szerint:
 Fedezetként felajánlott hitelintézet által vállalt garancia esetén a kibocsátó
hitelintézet szándéknyilatkozata.
 A Felhívás 9. számú szakmai mellékletében szereplő sablon alapján kitöltött Cash flow táblázat.
 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetéséhez
kapcsolódó igazoló dokumentumok:
- a felkészítő esetében a tanúsítvány a felkészítő szervezet saját
minőségirányítási rendszeréről;
- a tanúsító esetében pedig a tanúsító szervezet akkreditációját igazoló
dokumentum.
- amennyiben egy tanúsító cég ún. leányvállalata építi ki vagy tanúsítja a
rendszert és az anyacég tanúsítványait tudná csak csatolni, abban az esetben
kérjük, mellékeljen egy, az anyacég által kiállított igazolást, mely szerint
jogosan használhatja annak tanúsítványait.
- Nem magyar nyelvű tanúsítvány esetében magyar nyelvű fordítást is mellékelni
kell a teljes tanúsítványról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített
fordítás. A felkészítő és a tanúsító cégnek már a pályázat postára adásának
időpontjában is teljes mértékben meg kell felelni az előírásoknak, pl.
folyamatban lévő akkreditáció nem fogadható el.”
A Felhívás 7. További információk fejezet kiegészült az Eljárási Rendre vonatkozó
információkkal: „Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy az Eljárási Rend a
www.szechenyi2020.hu honlapon található és általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról:
1. Az Eljárási Rend kibocsátásának célja, háttere
2. Kapcsolódó jogszabályok
3. Az Eljárási Rendben használt fogalmak
4. A Projektek keretében finanszírozható, egyes tevékenységekre vonatkozó különös
rendelkezések
5. Biztosítékokra vonatkozó rendelkezések
6. A Kölcsön futamidejének meghatározására
7. Szerződéskötési feltételek
8. Folyósítási feltételek
9. Törlesztés és a törlesztés ütemezése
10. Állami Támogatásra vonatkozó szabályok
11. Kommunikációs kötelezettségek
12. Hitelfolyamat lépései
13. Szabálytalanságkezelés
14. Kifogás- és panaszkezelés
15. Adatszolgáltatás”;

-

A Felhívás 8. A felhívás szakmai mellékletei fejezet kiegészült a Cash flow táblázat sablonnal,
amely külön dokumentumként érhető el a honlapon;
A Felhívás 8.6. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok melléklet az alábbiak szerint
módosult:
 11. pontba új szempont került: „A támogatást igénylő gazdálkodási formakódja a
Felhívás 4.1.2 pontjában szerepel.”
 16. pont törlésre került (A támogatást igénylő jogszabályban vagy a Kölcsönszerződés
megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat megteszi,
dokumentumokat benyújtja és a megtett nyilatkozatát nem vonja vissza.)
 25 pont az alábbiak szerint módosult: „Nem nyújtható támogatás azon támogatást
igénylő részére, amely vállalkozás vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz.
melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.116 és a GINOP-1.2.2-16 felhívások keretében korábban támogatásban részesült.”
 33. pontba új szempont került: „Benyújtást követően, a döntéselőkészítési folyamat
során a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az
ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.”
 38. pontba új szempont került: „A kedvezményezett a kölcsönösszeg vonatkozásában
biztosíték nyújtására kötelezett, amely megfelel a Felhívás 3.9. Biztosítékok köre
pontjában foglaltaknak.”
 43. pont a következőképpen módosult: „A projekt nem finanszíroz visszaigényelhető
általános forgalmi adót (ÁFA).”
 43. pont törlésre került (Nem támogatható olyan beruházás, amely a 1303/2013/EU
parlamenti és tanácsi rendelet 71. cikke szerinti visszatéríttetési eljárás alá esne
valamely termelő műveletnek a programterületen kívül történt áthelyezését
követően.)
 49. pont törlésre került („Nem támogatható olyan projekt megvalósítása, amely
potenciálisan gazdaságilag nem életképes.„)
 74. pontba új szempont került: „Fedezetként felajánlott hitelintézet által vállalt
garancia esetén a kibocsátó hitelintézet szándéknyilatkozata csatolásra került.”
 75. pontba új szempont került: „A Felhívás 9. számú szakmai mellékletében szereplő
sablon alapján kitöltött Cash-flow táblázat csatolásra került.”
 76. pontba új szempont került: „Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek,
szabványok bevezetéséhez kapcsolódó igazoló dokumentumok csatolásra kerültek.”

