Módosult a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása kombinált hiteltermék keretében című felhívás

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és
középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében ”
című (GINOP 1.2.3-8.3.4-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:

Módosuló

pont

Korábbi szöveg

Új szöveg

megnevezése
1.

oldal

a támogatási előleggel kapcsolatos
feltételeknek megfelelő támogatott
projekteknek
jelen
Felhívás
keretében a megítélt, vissza nem
térítendő támogatás legfeljebb 50%ának megfelelő összegű támogatási
előleget biztosít.

•
a
támogatási
előleggel
kapcsolatos
feltételeknek
megfelelő
támogatott projekteknek jelen Felhívás
keretében a megítélt, vissza nem
térítendő támogatás és kölcsön legfeljebb
50%-ának megfelelő, de legfeljebb [a
maximális támogatási összeg 50%-a] 25
millió Ft vissza nem térítendő támogatás,
és legfeljebb [a maximális kölcsön összeg
50%-a] 72,5 millió Ft kölcsön összegnek
megfelelő támogatási előleget biztosít.

3.3. Nem támogatható
tevékenységek r) pont

r.)
vissza
nem
térítendő
támogatások előfinanszírozása, illetve
kölcsön törlesztése,

3.3. Nem támogatható
tevékenységek u) pont

u.)
a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról
szóló
2013.
évi
CCXXXVII. törvény (Hpt). 3.§ alapján
nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi,
vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás
(pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozása;

3.4.2.
Mérföldkövek
tervezésével
kapcsolatos elvárások

A mérföldkő a projekt megvalósítása
szempontjából
jelentős
időpont,
amelyhez a projekt megvalósítása révén
elért szakmai vagy műszaki eredmény
kapcsolódik,
vagy
az
elérendő

r.)
a
vissza
nem
térítendő
támogatások nem használhatók fel a
pénzügyi eszközökből kapott támogatás
visszatérítésére. A pénzügyi eszközök
nem használhatók fel a vissza nem
térítendő
támogatások
előfinanszírozására.
u.)
a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról
szóló
2013.
évi
CCXXXVII. törvény. (Hpt.) 3.§ alapján
nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi,
vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl.
hitel, pénzügyi lízing) finanszírozása,
kivéve a jelen Felhívás keretében igényelt
vissza nem térítendő támogatás, illetve
kölcsön
előfinanszírozására
szolgáló
pénzügyi szolgáltatásokat,
A mérföldkő a projekt megvalósítása
szempontjából jelentős időpont, amelyhez
a projekt megvalósítása révén elért
szakmai
vagy
műszaki
eredmény
kapcsolódik, vagy az elérendő eredmény



3.5.1.
A
megkezdése

projekt

3.5.2.
A
végrehajtására
rendelkezésre
időtartam

projekt
álló

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 egy
mérföldkő tervezhető. A 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
támogatást
igénylők
figyelmét, hogy nem nyújtható kölcsön,
és ebből adódóan pénzügyi eszközzel
kombinált
vissza
nem
térítendő
támogatás sem a támogatói döntés
napján fizikailag már lezárt (befejezett),
vagy teljes mértékében (fizikailag és
pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett)
beruházás finanszírozására.

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 egy
mérföldkő tervezhető. A mérföldkövet a
projekt fizikai befejezésének időpontjára
szükséges tervezni. A mérföldkövekre
vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF
8. fejezete tartalmazza.

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy
amennyiben a
projekt a Támogatói Okirat hatályba
lépéséig nem kezdődött meg, a
Támogatói Okirat hatályba lépését
követően legfeljebb 18 hónap áll
rendelkezésre.
A
projekt
fizikailag
befejezett,
amennyiben
a
projekt
keretében
támogatott valamennyi tevékenység a
Támogatói Okiratban 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
teljesítésére
vonatkozó
részletes
szabályozást az ÁUF 8. pontjának 6.2.
alpontja tartalmazza.
A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt
a Támogatói Okirat hatályba lépéséig
nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat
hatályba lépését követően legfeljebb 18
hónap áll rendelkezésre.
A 1303/2013/EU rendelet 37. cikk (5)
bekezdés
szerint:
„A
pénzügyi
eszközökön
keresztül
támogatandó
beruházások a beruházásra vonatkozó
határozat napján nem lehetnek fizikailag
már lezártak vagy teljes mértékben
végrehajtottak.”
Jelen Felhívás hitel része pénzügyi
eszközön keresztül valósul meg, melynek
értelmében
felhívjuk
a
támogatást
igénylők figyelmét, hogy nem nyújtható
kölcsön, és ebből adódóan pénzügyi
eszközzel kombinált vissza nem térítendő
támogatás sem a támogatói döntés
napján fizikailag már lezárt (befejezett),
vagy teljes mértékében (fizikailag és
pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett)

-

határideje a fizikai befejezést követő 90
nap, de legkésőbb 2019. szeptember
30. A két időpont közül a korábbi az
irányadó. A záró kifizetési igénylés
benyújtásának határideje az utolsó
mérföldkő elérését követően: 90 nap.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kölcsön
folyósítására (beleértve a záró kifizetés
igénylés
keretében
folyósított
kölcsönösszeget
is)
csak
a
rendelkezésre tartási időszak alatt van
lehetőség. A rendelkezésre tartási
időszak legkésőbbi időpontja a fizikai
befejezés
határidejétől
számított
maximum 12 hónap, de nem lehet több
mint szerződés megkötésétől számított
maximum 30 hónap. A projekt keretében
utoljára 2020. szeptember 30-án lehet
kifizetést
teljesíteni
a
Kedvezményezettnek.
Állami támogatás típusú előleg esetén
legkésőbb az előlegfolyósítást követő
három
éven
belül
a
nyújtott
támogatással el kell számolni. Jelen
Felhívás esetében a megvalósítási idő
18 hónap.

beruházás finanszírozására.
Mindezek alapján a Felhívás keretében
benyújtott
támogatási
kérelemben
szereplő projekt nem fejezhető be a
támogatói döntés megszületéséig.
A
projekt
fizikailag
befejezett,
amennyiben
a
projekt
keretében
támogatott valamennyi tevékenység a
Támogatói Okiratban 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
teljesítésére
vonatkozó
részletes
szabályozást az ÁUF 8. pontjának 6.2.
alpontja tartalmazza.
Amennyiben a támogatói döntés napjáig
kizárólag a Felhívás 3.1 e) pontja szerinti
„kötelező
tájékoztatás
és
nyilvánossághoz
kapcsolódó
tevékenységek” nem valósulnak meg, de
minden más elem már befejeződött, a
projektet fizikailag befejezettnek kell
tekinteni, így támogatás nem adható.
Amennyiben a projekt támogatásra kerül,
és a projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolás során derül ki, hogy a
támogatói döntés
időpontjában már
megvalósult a projekt, a támogatás
visszavonásra kerül.
Példák:
1.)
A projekt keretében 1 db eszköz
beszerzése a cél. A támogatói döntés
napjáig a projekt keretében beszerzendő
eszköz leszállításra került a vállalkozás
részére,
de
nem
került
üzembe
helyezésre.
A projekt nem minősül befejezettnek,
támogatható.
2.)
A projekt keretében 3 db eszköz
beszerzése a cél. A támogatói döntés
napjáig a 2 db eszköz beszerzésre és

beüzemelésre került, a harmadik eszköz
leszállításra került a vállalkozás részére,
de nem került üzembe helyezésre.
A projekt nem minősül befejezettnek,
támogatható.
3.)
A projekt keretében 3 db eszköz
beszerzése a cél. A támogatói döntés
napjáig mindhárom eszköz beszerzésre
és beüzemelésre került, de a kötelező
nyilvánossághoz
kapcsolódó
tevékenységeket nem kezdte meg a
támogatást igénylő vállalkozás.
A projekt befejezettnek minősül, nem
támogatható.
A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának
határideje a fizikai befejezést követő 90
nap, de legkésőbb 2019. szeptember 30.
A két időpont közül a korábbi az irányadó.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának
határideje az utolsó mérföldkő elérését
követően: 90 nap.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kölcsön
folyósítására (beleértve a záró kifizetés
igénylés
keretében
folyósított
kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre
tartási időszak alatt van lehetőség. A
rendelkezésre tartási időszak legkésőbbi
időpontja a fizikai befejezés határidejétől
számított maximum 12 hónap, de nem
lehet több mint szerződés megkötésétől
számított maximum 30 hónap. A projekt
keretében utoljára 2020. szeptember 30án
lehet
kifizetést
teljesíteni
a
Kedvezményezettnek.
Állami támogatás típusú előleg esetén
legkésőbb az előlegfolyósítást követő
három éven belül a nyújtott támogatással
el kell számolni. Jelen Felhívás esetében
a megvalósítási idő 18 hónap.
3.5.2.1.
A
törlesztése

kölcsön

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő
lejártát követően meg kell kezdeni. A
türelmi idő a rendelkezésre tartás
végétől számított maximum 6 hónap, de
maximum a szerződéskötéstől számított

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő
lejártát követően meg kell kezdeni. A
türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől
számított
maximum 6 hónap, de
maximum a szerződéskötéstől számított

36 hónap.
A törlesztés a türelmi időt követően
havonta
egyenlő
tőketörlesztő
részletekben történik, kerekítés miatt az
utolsó
törlesztőrészlet
eltérhet.
Esedékessége a tárgyhónap 25. napja.
Az első tőketörlesztés azon naptári
hónapot követő hónap 25. napján
esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt.
Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap,
akkor
a
következő
munkanapon
esedékes.
A kamatfizetés tekintetében türelmi idő
nincs. A kamatfizetés első napja azon
naptári hónapot követő hónap 25. napja,
amelyben
az
első
folyósítás
megtörténik. Ha a tárgyhó 25. napja
nem munkanap, akkor a kamatfizetés a
következő munkanapon esedékes. A
kamatfizetés
esedékessége
ezt
követően a tárgyhónap 25. napja.
Amennyiben nem történik meg a teljes
kölcsön lehívása, a le nem hívott
tőkeösszeg az utolsó tőketörlesztések
összegéből kerül levonásra, így a
futamidő rövidül, és az utolsó törlesztő
összeg eltérhet a többitől. A törlesztő
részletek pontos összegéről a MFB Pont
a
rendelkezésre
tartási
időszakot
követően,
írásban
értesíti
a
Kedvezményezettet.
Előtörlesztés
a
projekt fenntartási
időszakának
lejártát
követően
megengedett. Az előtörlesztés esetére
külön kamat, díj, illetve költség nem
kerül
felszámításra,
így
Kedvezményezett
kamat-,
díj-, és
költségmentesen jogosult előtörleszteni,
azzal, hogy az előtörlesztési értesítő
benyújtásával egyidejűleg minden addig
felgyülemlett, a kölcsönszerződéshez
kapcsolódó esedékes tőketörlesztést,
kamatot, díjat és egyéb költséget
köteles megfizetni.
A
Kedvezményezett
részéről
már
előtörlesztett bármely tőkeösszeg nem
vehető újra igénybe.

36 hónap.
A törlesztés a türelmi időt követően
havonta
egyenlő
tőketörlesztő
részletekben történik, kerekítés miatt az
utolsó
törlesztőrészlet
eltérhet.
Esedékessége a tárgyhónap 25. napja.
Az első tőketörlesztés azon naptári
hónapot követő hónap 25. napján
esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt.
Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap,
akkor
a
következő
munkanapon
esedékes.
A kamatfizetés tekintetében türelmi idő
nincs. A kamatfizetés első napja azon
naptári hónapot követő hónap 25. napja,
amelyben az első folyósítás megtörténik.
Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap,
akkor a kamatfizetés a következő
munkanapon esedékes. A kamatfizetés
esedékessége ezt követően a tárgyhónap
25. napja.
Amennyiben nem történik meg a teljes
kölcsön lehívása, a le nem hívott
tőkeösszeg az utolsó tőketörlesztések
összegéből kerül levonásra, így a
futamidő rövidül, és az utolsó törlesztő
összeg eltérhet a többitől. A törlesztő
részletek pontos összegéről a MFB Pont
a
rendelkezésre
tartási
időszakot
követően,
írásban
értesíti
a
Kedvezményezettet.
Előtörlesztés a projekt megvalósulásának
(a projektmegvalósítás befejezésének)
időpontját követően megengedett. Az
előtörlesztés esetére külön kamat, díj,
illetve költség nem kerül felszámításra,
így Kedvezményezett kamat-, díj-, és
költségmentesen jogosult előtörleszteni,
azzal, hogy az előtörlesztési értesítő
benyújtásával egyidejűleg minden addig
felgyülemlett, a kölcsönszerződéshez
kapcsolódó esedékes tőketörlesztést,
kamatot, díjat és egyéb költséget köteles
megfizetni.
A
Kedvezményezett
részéről
már
előtörlesztett bármely tőkeösszeg nem
vehető újra igénybe.

3.7.1. Indikátorok - Új
szöveg

Jelen Felhívás esetében az Operatív Programban foglaltaknak megfelelően a
kedvezményezett az alábbi indikátorról köteles adatot szolgáltatni és projektszintű
célértéket teljesíteni:
Indikátor neve

A foglalkoztatás
növekedése a
támogatott
vállalkozásokná
l2

Alap

Mértékegység

ERFA

teljes
munkaidő
egyenérték
(FTE) 3

1

Típusa

közös
kimeneti

Célérték
(OP
szerinti,
2023)

Azonosító

GINOP-1:
20 000
CO08
GINOP-8:
6 000

A fenti indikátorra vonatkozóan nemek szerinti megbontásban szükséges célértéket
tervezni és adatot szolgáltatni, a célérték teljesítését azonban csak az összesített
mutató (A foglalk oztatás növek edése a támogatott vállalk ozások nál nő+férfi)
esetében vizsgálja az irányító hatóság.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a alapján a
kedvezményezett kizárólag a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 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 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 OP-eredmény-indikátorok esetében.
Továbbá a kedvezményezettek projektjük megvalósításával hozzájárulnak a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban foglalt alábbi indikátor
célértékek teljesítéséhez:
Indikátor neve

Alap

Mértékegység

Típusa

Célérték
(OP
szerinti,
2023)

Támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

ERFA

db

közös
kimeneti

GINOP-1:
5 375

Vissza nem
térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

ERFA

Azonosító

CO01

GINOP-8:
9 600
db

közös
kimeneti

GINOP-1:
5 375

CO02

1 Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
2 A támogatott szervezetnél foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma FTE-ben számítva, bázislétszámnak
minősül a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben a támogatott szervezetnél foglalkoztatottak átlagos statisztikai
állományi létszáma FTE-ben számítva.
3 Teljes Munkaidő Egyenérték (FTE, Full Time Equivalent): azon foglalkoztatottak számát, akik kevesebb ideig dolgoznak, mint egy teljes
éven át, vagy nem teljes munkaidőben dolgoznak, megfelelően arányosítva kell számításba venni. A viszonyítás alapjaként kizárólag a
munkanapokat kell figyelembe venni.

Vissza nem
térítendő
támogatáson kívüli
más pénzügyi
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

ERFA

db

közös
kimeneti

GINOP-8:
9 600

CO03

A támogatott új
vállalkozások
száma

ERFA

db

közös
kimeneti

GINOP-1:
1 000

CO05

A vállalkozásoknak
közpénzből nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuházás

ERFA

EUR

közös
kimeneti

GINOP-1:
1 360 464
248 EUR

A kkv-k nettó
árbevétele

ERFA

GINOP-8:
164 147 1
48 EUR
EUR

OPeredmény

192 819 4
47 645
EUR

GINOP-1:
CO06
GINOP-8:
CO07
1.2

A támogatást igénylőnek a fenti indikátorokra projektszinten nem szükséges
célértéket tervezni.
3.9. Biztosítékok köre

A vissza nem térítendő támogatás
vonatkozásában
nem
köteles
biztosítékot
nyújtani
az
a
kedvezményezett, amely rendelkezik
legalább egy lezárt, teljes (12 naptári
hónapot jelentő) üzleti évvel, és a
támogatási
kérelem
benyújtásakor
szerepel az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
szerint közzétett köztartozásmentes
adózói adatbázisban.
A
biztosítéknyújtási
kötelezettségre
vonatkozó részletes szabályozást az
ÁÚF 6. pontja „A biztosítéknyújtási
kötelezettségre vonatkozó tájékoztató”
című fejezet tartalmazza.
A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt.
a vissza nem térítendő támogatásoktól
eltérően biztosítékadási kötelezettséget
ír elő.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók
el:
•
ingatlan jelzálog,
•
ingó jelzálog,
•
fizetési
számla
követelésen
alapított óvadék,
•
tulajdonos
készfizető
kezessége,
•
egyéb természetes vagy jogi

A vissza nem térítendő támogatás
vonatkozásában nem köteles biztosítékot
nyújtani az a kedvezményezett, amely
rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12
naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a
támogatási
kérelem
benyújtásakor
szerepel az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
közzétett
köztartozásmentes
adózói
adatbázisban.
A
biztosítéknyújtási
kötelezettségre
vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF
6.
pontja
„A
biztosítéknyújtási
kötelezettségre vonatkozó tájékoztató”
című fejezet tartalmazza.
A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. a
vissza nem térítendő támogatásoktól
eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír
elő.
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók
el:
ingatlan jelzálog,
ingó jelzálog,
fizetési számla követelésen alapított
óvadék,
tulajdonos készfizető kezessége,
egyéb természetes vagy jogi személy
készfizető kezessége,
hitelintézet által vállalt garancia.

személy készfizető kezessége,
•
hitelintézet által vállalt garancia.
A beruházás tárgyát kötelező fedezeti
körbe bevonni, kivételt képeznek ez alól
az immateriális javak. A beruházás
tárgya a futamidő végéig az MFB Zrt.
jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el,
Az elvárt fedezettség mértéke:
a.
új
gép/berendezés
vásárlás
esetén
elégséges
a
megvásárolt
gép/berendezés fedezetként,
b.
Ingatlan
építés,
bővítés,
korszerűsítés vagy átalakítás esetén a
beruházás
tárgya
elégséges
fedezetként,
c.
az a) és b) pontba nem tartozó
hitelcél esetén az elvárt fedezettség a
tőkekitettség 100%-a
A bevonható biztosítékok körét és
feltételeit az Eljárási Rend tartalmazza

4.2.
nem
köre

Támogatásban
részesíthetők

h)
amely mint gazdasági társaság
és az ezen gazdasági társaság többségi
tulajdonosának többségi tulajdonában
álló más gazdasági társaság (végső)
kedvezményezett a 2007-2013 közötti
programozási időszakban az európai
uniós társfinanszírozású projektjének
megvalósítása során a támogatási
szerződésben
(illetve
a
végső
kedvezményezettel kötött szerződésben
vagy a kezességvállalói nyilatkozatban)

A beruházás tárgyát kötelező fedezeti
körbe bevonni, kivételt képeznek ez alól
az immateriális javak. A beruházás tárgya
a futamidő végéig az
MFB Zrt.
jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el,
Ha a Felhívás másként nem rendelkezik,
az elvárt fedezettség mértéke az egyes
hitelcéloktól függően az alábbi:
a) Új gép/berendezés/készlet vásárlás
esetén
elégséges
a
megvásárolt
gép/berendezés/készlet
fedezetként,
kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a
fedezetértékelés
során
a
gép/berendezés/készlet fedezeti értékét
csökkenteni szükséges. Amennyiben az
Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket
csökkenteni
szükséges,
az
elvárt
fedezettség mértéke 50%.
b) Ingatlan építés, vásárlás, felújítás vagy
átalakítás esetén a beruházás tárgya
elégséges fedezetként, kivéve, ha az
Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés
során az ingatlan fedezeti értékét
csökkenteni szükséges. Amennyiben az
Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket
csökkenteni
szükséges,
az
elvárt
fedezettség mértéke 50%.
c) Az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél
esetén az elvárt fedezettség a befogadási
értékekből számítva a tőkekitettség 50%
százaléka.
A bevonható biztosítékok körét és
feltételeit az Eljárási Rend tartalmazza.
-

rögzített ütemezéshez képest felmerült
késedelmét nem dolgozta le, amíg e
késedelem fennáll;
4.3.
A
támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és módja
pontjának
utolsó
bekezdése

Felhívjuk
a
Támogatást
igénylők
figyelmét, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus
finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról
2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.
törvény)
7.
§.
szerinti
ügyfélátvilágításhoz szükséges ún. Pmt.
adatlapot egy szabadon választott MFB
Pont tölti ki és érvényesíti, amelyhez az
Igénylőnek
személyesen meg kell
jelennie az MFB Ponton. Az Igénylőnek
a kitöltött és érvényesített adatlap
eredeti példányát szerződéskötéskor
szükséges benyújtani az MFB Ponton.

Felhívjuk
a
Támogatást
igénylők
figyelmét, hogy a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LII. törvény (Pmt. törvény) 7. §. szerinti
ügyfél-átvilágításhoz szükséges ún. Pmt.
adatlapot
a
kérelem
kezelésére
kiválasztott MFB Pont tölti ki és
érvényesíti, amelyhez az Igénylőnek
személyesen meg kell jelennie az MFB
Ponton annak érdekében, hogy ügyfélátvilágításhoz szükséges azonosítási és
adatrögzítési
feladatok
még
a
szerződéskötési
feltételek
részeként
végrehajtásra kerüljenek. A Pmt. adatlap
kitöltésével
és
érvényesítésével
egyidejűleg az MFB Pont elvégzi a
Igénylő nyilatkoztatását annak tényleges
tulajdonosára
(tényleges
tulajdonosi
nyilatkozat), valamint az azonosított
személyek és tényleges tulajdonosok
kiemelt
közszereplői
státuszára
vonatkozóan
(kiemelt
közszereplői
nyilatkozat).

5.1.
A
támogatás
formája „Előtörlesztés”
pont

5.4. Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre
igénybe
vehető
támogatási előleg maximális mértéke a
megítélt,
vissza
nem
térítendő
támogatás legfeljebb 50%-a.
Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre
igénybe
vehető
támogatási előleg maximális mértéke a
megítélt,
vissza
nem
térítendő
támogatás legfeljebb 50%-a.

5.6.
elszámolhatóság

-

Az

A Kölcsön a Kedvezményezett által a
Projekt fenntartási időszakának lejártát
követően előtörleszthető anélkül, hogy az
a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy
terheinek,
költségeinek
növekedését
eredményezné.
Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre a vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön vonatkozásában
igénybe
vehető
támogatási
előleg
mértéke a megítélt vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön 50%-a, de
legfeljebb
[a
maximális
támogatási
összeg 50%-a] 25 millió Ft vissza nem
térítendő támogatás, és legfeljebb [a
maximális kölcsön összeg 50%-a] 72,5
millió Ft kölcsön.
l)
Jelen felhívás alapján szállítói

további feltételei

6.1.
A
kérelem
során
mellékletek

támogatási
elkészítése
csatolandó
listája

finanszírozásra nincs lehetőség.

Fedezetként felajánlott ingatlan
ingóság
90 napnál nem
értékbecslése
(termőföld
mezőgazdasági
ingatlan
elegendő 180 napnál nem
értékbecslés)

és/vagy
régebbi
vagy
esetén
régebbi

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)
Visszlízing elszámolására jelen
felhívás keretében nincs lehetőség.
u)
Fedezetként felajánlott ingatlan
és/vagy ingóság a támogatási kérelem
beadását megelőző 90 napnál nem
régebbi értékbecslése (termőföld vagy
mezőgazdasági ingatlan esetén elegendő
180 napnál nem régebbi értékbecslés). A
csatolandó melléklet hiánya esetén az IH
hiánypótlást rendel el, amely keretében amennyiben
a
hiánypótlásra
rendelkezésre álló időszak alatt az
értékbecslés nem készül el – az irányító
hatóság
elfogadhatja
a
Pályázó
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
értékbecslésre vonatkozó megrendelését
a kérelem kezelésére kiválasztott MFB
Ponton leadta. Az Irányító Hatóság a
döntés meghozataláig jogosult tisztázó
kérdés keretében bekérni az elkészült
értékbecslést.

A FELHÍVÁS 1. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE - Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok című
mellékletében a fenti módosítások átvezetése.
A FELHÍVÁS 4. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETÉBEN a korábban szereplő 1629 - Pellet gyártása fából, illetve
kávé- vagy szójababhulladékból tüzelőanyag céljára tevékenység helyesen az Egyéb fa-, parafatermék,
fonottáru gyártása tevékenységre javításra került.

