Módosult az Iparjog című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Iparjog” című (GINOP-2.1.3-15 kódszámú) felhívás módosult
az alábbiak szerint:
Módosuló pont
megnevezése
3.2.2 Mérföldkövek

3.3.2. A
projekt
végrehajtására
rendelkezésre
álló
időtartam

3.5.1. Indikátorok

Korábbi szöveg

Új szöveg

A projekt megvalósítása
során egy mérföldkövet
szükséges tervezni.

A projekt megvalósítása során egy
mérföldkövet szükséges tervezni,
melynek egybe kell esni a fizikai
befejezés dátumával.
A támogatást igénylő projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása
(záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának végső határideje a
projekt fizikai befejezését követő
90. nap, de legkésőbb 2020.
december 31.

A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos
pénzügyi
elszámolása
(záró kifizetési igénylés)
benyújtásának
végső
határideje
a
projekt
fizikai befejezését követő
90. nap, de legkésőbb
2019. december 31.
Jelen Felhívás esetében
projektszinten
nem
releváns.

Projektszinten nem értelmezhető.
A
projekt
megvalósításával
a
támogatást
igénylő
az
alábbi
operatív programban meghatározott
indikátor célértékének teljesüléshez
járul hozzá:
Támogatásban részesülő
vállalkozások száma;
ERFA; vállalkozás;
közös kimeneti; GINOP-2: 2 755;
CO01

Forrás: GINOP OP
A támogatást igénylőnek a
indikátorokra projektszinten
szükséges célértéket tervezni.

fenti
nem

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 20142020 programozási időszakban az
egyes
európai
uniós
alapokból
származó
támogatások
felhasználásának
rendjéről
szóló
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
88. §-a alapján a kedvezményezett
kizárólag a vissza nem térítendő
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támogatás és a kölcsön 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 vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön arányosan
csökkentésre
kerül,
illetve
a
kedvezményezett - a vis maior
esetét kivéve - a támogatás és a
kölcsön
arányos
részét,
a
rendeletben meghatározottak szerint
köteles visszafizetni. A 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4)
szerinti szankció nem alkalmazandó
szakpolitikai mutatók és az OPeredmény-indikátorok esetében.

4.3
A
támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és módja

a)
Jelen
Felhívás
keretében a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet
47. § (2) bekezdése
alapján
a támogatási
kérelmek benyújtására a
Felhívás
közzétételét
követő 24 hónapig van
lehetőség. Ezen időszak
alatt
a
támogatási
kérelmek
benyújtása
2015. szeptember 24-től
2017. szeptember 25-ig
lehetséges.
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Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
amennyiben az indikátor egyben a
3.4.1.1 fejezet szerinti műszakiszakmai tartalom részét képezi, a
támogatási szerződésben szereplő
tervérték csökkenése esetén a
műszaki-szakmai
tartalom
csökkenésére
vonatkozó,
a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1.
mellékletének
65.4
pont
c)
alpontjában
részletezett
szabályozást alkalmazzuk.
a)
Jelen Felhívás
keretében a támogatási kérelmek
benyújtása 2015. szeptember 24-től
2018. szeptember 25-ig lehetséges.

