Módosult a Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása című
felhívás

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Logisztikai
szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP 1.2.5-15 kódszámú) felhívás
módosult az alábbiak szerint:

Módosuló
megnevezése

pont

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások n)
pont

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások u)
pont

3.4.2.

Mérföldkövek

Korábbi szöveg

Új szöveg

n)
Ingatlan beruházás esetén a
fejlesztés hatására az új épület
energetikai minősítési osztálya a jogerős
építési engedély alapján 176/2008
(VI.30.) Korm. rendelet szerint legalább
C besorolásúvá válik, amelyről az
energetikai tanúsítványt legkésőbb az
első kifizetési kérelemhez szükséges
benyújtania.
u)
A
támogatást
igénylő
a
támogatási
kérelem
benyújtásával
hozzájárulását adja, hogy a Kincstár
által
működtetett
monitoring
rendszerben nyilvántartott adataihoz a
költségvetési támogatás utalványozója,
folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések
fejezetből
biztosított
költségvetési
támogatás esetén a közreműködő
szervezet, ennek hiányában az irányító
hatóság (a továbbiakban együtt: a
támogatás
folyósítója),
az Állami
Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési
szerv, az európai támogatásokat
ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a
csekély
összegű
támogatások
nyilvántartásában
érintett
szervek,
valamint
jogszabályban,
pályázati
kiírásban,
támogatói
okiratban,
támogatási
szerződésben
meghatározott
más
jogosultak
hozzáférhetnek.
A mérföldkő a projekt megvalósítása

n)
Ingatlan beruházás esetén a
fejlesztés
hatására
az
új
épület
energetikai minősítési osztálya a jogerős
építési engedély alapján 176/2008
(VI.30.) Korm. rendelet szerint legalább
CC besorolásúvá válik, amelyről az
energetikai tanúsítványt legkésőbb az
első kifizetési kérelemhez szükséges
benyújtania.
u)
A
támogatást
igénylő
a
támogatási
kérelem
benyújtásával
hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által
működtetett
monitoring
rendszerben
nyilvántartott adataihoz a költségvetési
támogatás utalványozója, folyósítója a
XIX.
Uniós
fejlesztések
fejezetből
biztosított költségvetési támogatás esetén
a
közreműködő
szervezet,
ennek
hiányában az irányító hatóság (a
továbbiakban együtt: a támogatás
folyósítója), az Állami Számvevőszék,
kormányzati ellenőrzési szerv, az európai
támogatásokat ellenőrző szerv, az állami
adóhatóság,
a
csekély
összegű
támogatások nyilvántartásában érintett
szervek,
valamint
jogszabályban,
pályázati
kiírásban,
támogatási
szerződésben
meghatározott
más
jogosultak hozzáférhetnek.

A mérföldkő a projekt megvalósítása

tervezésével
kapcsolatos elvárások

3.5.2.
A
projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló
időtartam

szempontjából
jelentős
időpont,
amelyhez a projekt megvalósítása révén
elért szakmai vagy műszaki eredmény
kapcsolódik,
vagy
az
elérendő
eredmény egy jól körülhatárolható
fejlesztési szakasza lezárul. Egy adott
mérföldkőhöz ezen túlmenően meg kell
tervezni az adott szakaszban várhatóan
elszámolni kívánt költségek mértékét is.
A projekt megvalósítása során legalább
egy, legfeljebb három mérföldkövet
szükséges meghatározni. Az utolsó
mérföldkövet
a
projekt
fizikai
befejezésének időpontjára szükséges
tervezni. A mérföldkövekre vonatkozó
részletes szabályozást az ÁÚF 8.
fejezete tartalmazza.
Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a
projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó
mérföldkő tervezése szükséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki,
szakmai tartalom csökkenése esetén az
elszámolható költség és a támogatás
összege arányosan csökkentésre kerül
az
érintett
tulajdonságtól
vagy
képességtől való elmaradás arányában.
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 24 hónap áll
rendelkezésre.
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 8. pontjának 6.2.
alpontja tartalmazza.

szempontjából jelentős időpont, amelyhez
a projekt megvalósítása révén elért
szakmai
vagy
műszaki
eredmény
kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény
egy jól körülhatárolható fejlesztési
szakasza lezárul. Egy adott mérföldkőhöz
ezen túlmenően meg kell tervezni az
adott szakaszban várhatóan elszámolni
kívánt költségek mértékét is.
A projekt megvalósítása során legfeljebb
egy mérföldkő tervezhető. A mérföldkövet
a projekt fizikai befejezésének időpontjára
szükséges tervezni. A mérföldkövekre
vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF
8. fejezete tartalmazza.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki,
szakmai tartalom csökkenése esetén az
elszámolható költség és a támogatás
összege arányosan csökkentésre kerül
az
érintett
tulajdonságtól
vagy
képességtől való elmaradás arányában.

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 24 hónap áll
rendelkezésre.
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 8. pontjának 6.2.
alpontja tartalmazza.

3.7.1.
Indikátorok
táblázat
alatti
szövegrész

3.10. Önerő

A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának
határideje a fizikai befejezést követő 90
nap, de legkésőbb 2019. december 30.,
a két időpont közül a korábbi az
irányadó.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának
határideje az utolsó mérföldkő elérését
követően 90 nap.
A
kedvezményezettek
projektjük
megvalósításával
hozzájárulnak
a
Gazdaságfejlesztési
és
Innovációs
Operatív Programban foglalt indikátor
célértékek teljesítéséhez.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a
kedvezményezett kizárólag a támogatás
arányos csökkentése mellett jogosult
csökkenteni az indikátor célértéket a
támogatási
szerződésben/támogatói
okiratban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a
projektre
a
támogatási
szerződésben/támogatói
okiratban
meghatározott
érték
75%-át,
a
támogatás csökkentésre kerül, illetve a
kedvezményezett - a vis maior esetét
kivéve - a támogatás arányos részét, a
rendeletben meghatározottak szerint
köteles visszafizetni.
A támogatást igénylőnek legalább a
projekt összköltségének az igényelt
támogatási összeggel csökkentett részét
kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az
önerő
saját
forrásból
és
az
államháztartás
alrendszereiből
származó egyéb támogatásból állhat.
Saját forrásnak a kedvezményezett által
a
projekthez
igénybevett
állami
támogatást, valamint az Európai Unió
intézményei,
ügynökségei,
közös
vállalkozásai vagy más szervei által
központilag
kezelt,
a
tagállam
ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem
közvetve
nem
tartozó
uniós

A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának
határideje a fizikai befejezést követő 90
nap, de legkésőbb 2019. december 30., a
két időpont közül a korábbi az irányadó.

A
kedvezményezettek
projektjük
megvalósításával
hozzájárulnak
a
Gazdaságfejlesztési
és
Innovációs
Operatív Programban foglalt indikátor
célértékek teljesítéséhez.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a
kedvezményezett kizárólag a támogatás
arányos csökkentése mellett jogosult
csökkenteni az indikátor célértéket a
támogatási szerződésben.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a
projektre a támogatási szerződésben
meghatározott érték 75%-át, a támogatás
csökkentésre
kerül,
illetve
a
kedvezményezett - a vis maior esetét
kivéve - a támogatás arányos részét, a
rendeletben meghatározottak szerint
köteles visszafizetni.

3.10. Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a
projekt összköltségének az igényelt
támogatási összeggel csökkentett részét
kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az
önerő saját forrásból és az államháztartás
alrendszereiből
származó
egyéb
támogatásból (pl. támogatott hitelből)
állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett
által a projekthez igénybevett, állami
támogatást, valamint az Európai Unió
intézményei,
ügynökségei,
közös
vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése
alá sem közvetlenül, sem közvetve nem

finanszírozást nem tartalmazó forrás
minősül.
Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése
hatálya alá tartozó támogatás az önerő
kiegészítésére más forrásból nyújtott
támogatással
együttesen
sem
haladhatja meg az adott támogatási
kategóriára
vonatkozó
másodlagos
állami támogatási jogi aktusban vagy az
Európai Unió által hozott határozatban
rögzített
maximális
támogatási
intenzitást.
A támogatást igénylőnek legalább a
projekt elszámolható összköltségének
25%-át kitevő igazolt saját forrással kell
rendelkeznie. Az önerő rendelkezésre
állását igazoló dokumentumokat és
nyilatkozatokat a kedvezményezettnek
legkésőbb az első kifizetési kérelemhez
szükséges benyújtania. Amennyiben a
kedvezményezett nem igényel előleget
és az egyszeri elszámolás lehetőségét
választja, nem szükséges a saját forrást
igazolnia.
Az önerő rendelkezésre állását a
támogatási kérelem benyújtásakor a
támogatást igénylőnek nyilatkozattal, a
kedvezményezettnek legkésőbb az első
kifizetési igénylés benyújtásakor az ÁÚF
8.5. pontjában meghatározott módon és
formában kell igazolnia.
Az egyszeri elszámolók nem kötelesek
az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában
meghatározott
módon
az
önerő
rendelkezésre állását igazolni, nekik az
egyetlen –záró- kifizetési igénylés
keretében az önerő tényleges kifizetését
igazoló elszámoló bizonylatokat kell
benyújtaniuk.
4.4.2.3.
Tartalmi
értékelési szempontok
táblázat E sor

E
A
benyújtott
támogatási
kérelemben bemutatásra került a
tervezett infrastrukturális fejlesztések
iránti piaci kereslet.
igen/nem

tartozó
uniós
finanszírozást
nem
tartalmazó forrás minősül.
A mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősülő támogatást igénylő az önerő
rendelkezésre állásról – választása
szerint - legkésőbb az első kifizetési
igénylés (ideértve az előlegigénylést is)
benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben
vállalja, hogy a projekt megvalósítása
során biztosítani fogja az önerő
rendelkezésre állását vagy legkésőbb az
első kifizetési igénylésekor az önerő
rendelkezésre
állását
igazoló
dokumentumokat benyújtja.
Az önerő rendelkezésre állását igazoló
dokumentumokat és nyilatkozatokat a
kedvezményezettnek legkésőbb az első
kifizetési
igényléshez
(ideértve
az
előlegigénylését
is)
az
ÁÚF
c.
dokumentum
8.5.
pontjában
meghatározott módon és formában kell
benyújtania.
Amennyiben
a
kedvezményezett az egyszeri elszámolás
lehetőségét választja, nem szükséges az
önerőt igazolnia. Amennyiben a projekt
költségei meghaladják a Támogatási
szerződésben rögzített összeget, a
többletráfordítást a Kedvezményezett
saját forrásból, illetve az államháztartás
alrendszereiből származó egyéb idegen
forrásból köteles biztosítani, mivel a
támogatás összege nem követi a
költségek emelkedését.
A
támogatást
igénylő
az
önerő
rendelkezésre állásáról – választása
szerint – igazoló dokumentum benyújtása
nélkül nyilatkozhat, amelyben vállalja,
hogy a projekt megvalósítása során
biztosítani fogja az önerő rendelkezésre
állását.
4.
E
A
benyújtott
támogatási
kérelemben
bemutatásra
került
a
tervezett infrastrukturális fejlesztések
iránti piaci kereslet.
igen/nem/nem
releváns

4.4.2.3.
Tartalmi
értékelési szempontok
táblázat M sor

Amennyiben a támogatást igénylő a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 36.„Az
uniós
értékhatárokat
elérő
vagy
meghaladó
értékű
közbeszerzési
eljárás, valamint az építési beruházás,
építési koncesszió esetén a háromszáz
millió forintot elérő vagy meghaladó
értékű közbeszerzési eljárások” fejezete
alapján közbeszerzési eljárást indított,
az a Korm. rendelet 103. § alapján
kiállított minőségellenőrzési tanúsítvány
szerint,
a
vonatkozó
jogszabályi
előírásoknak megfelelt.

Amennyiben a támogatást igénylő a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI.
fejezete alapján a támogatói döntés
kézhezvételét megelőzően közbeszerzési
eljárást indított, az a minőségellenőrzési
tanúsítvány,
szabályossági/záró
tanúsítvány,
utó/utólagos ellenőrzési
jelentés szerint a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelt.

4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok - Tartalmi értékelési szempontok táblázat Új szöveg
2.
Üzemi eredmény aránya
[(utolsó lezárt év üzemi (üzleti) eredmény + utolsó lezárt év kamatráfordítás) / utolsó lezárt év
mérlegfőösszeg]* 100 10 pont
4,00% és az alatt
0 pont
4,01 % - 8,00 %
3 pont
8,01%-18,00% 5 pont
18,01 % - 35,00 %
7 pont
35,01 % és afelett
10 pont
3.
Befektetett eszköz arányos beruházási érték (%)
(összes elszámolható költség / utolsó lezárt év befektetett eszközök)
15 pont
0,00% alatt, vagy 100,00% felett
0 pont
0,00-40,00% vagy 70,01-100,00%
10 pont
40,01%-70,00%
15 pont
5.
Nettó árbevétel arányos beruházás
[2*összes elszámolható költség / (utolsó lezárt év éves nettó árbevétel + utolsó előtti lezárt év éves nettó
árbevétel)]*100 15 pont
3,00% és az alatt vagy 85,00% felett
0 pont
3,01%-10,00% vagy 70,01%-85,00% 5 pont
10,01 % - 30,00 % vagy 45,01 % - 70,00 %
10 pont
30,01%-45,00%
15 pont
6.
A beruházás szabad vállalkozási zóna területén vagy a 290/2014 Korm. rendeletben szereplő komplex
programmal fejlesztendő járások területén valósul meg 10 pont
Nem 0 pont
Igen
10 pont
7.
A támogatást igénylő a GOP-3.2.1 pályázati konstrukció keretében korábban támogatásban részesült
és a projekt lezárult, a fejlesztés megvalósult. 10 pont
Nem 0 pont
Igen
10 pont
8.
Logisztikai szolgáltatások
20 pont
8.a)
A támogatást igénylő rendelkezik érvényes ISO:14001 Környezetközpontú Irányítási Rendszer
tanúsítvánnyal 5 pont

Nem 0 pont
Igen
5 pont
8. b)
A támogatást igénylő intermodális logisztikai központ 5 pont
Nem 0 pont
Igen
5 pont
8. c)
A támogatást igénylő fedett raktárkapacitása
10 pont
5000-10 000 m2 között 5 pont
10 000 m2 vagy annál nagyobb
10 pont
5.6
Az
k)
A
kedvezményezetteknek
elszámolhatóság
lehetőségük van a pályázati e-ügyintézés
további feltételei
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.
l)
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 mostohaés a nevelőszülő, a testvér, az élettárs,
az egyeneságbeli rokon házastársa, a
házastárs egyeneságbeli rokona és
testvére, és a testvér házastársa.
m)
A kedvezményezettnek projekt
szintű elkülönített számviteli nyilvántartást
kell vezetnie, a projekttel kapcsolatos
minden dokumentumot elkülönítetten kell
nyilvántartania,
és
legalább
2027.
december 31-éig megőriznie.
n)
Jelen felhívás alapján szállítói
finanszírozásra nincs lehetőség.
o)
Visszlízing elszámolására jelen
felhívás keretében nincs lehetőség.
6.
A
TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
SORÁN
CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK
LISTÁJA p) pont

-

p) Amennyiben a támogatást igénylő a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI.
fejezete alapján a támogatói döntés
kézhezvételét megelőzően közbeszerzési
eljárást indított, a minőségellenőrzési
tanúsítvány,
szabályossági/záró
tanúsítvány,
utó/utólagos ellenőrzési
jelentés csatolása szükséges a felhívás
4.4.2.3. M) pontjához kapcsolódóan.

A FELHÍVÁS 2. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE - Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok című
mellékletében a fenti módosítások átvezetése.

