Módosult a Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek
támogatása című felhívás

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok
vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek támogatása ” című (GINOP -5.2.3-16
kódszámú) felhívás módosult. A támogatást igénylők számára könnyítést tartalmazó változások a
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandóak. A módosításokat az alábbi táblázat foglalja össze:
Módosuló

pont

Korábbi szöveg

Új szöveg

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő
programban véglegesített támogatási
kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt
módon
kell
csatolni
a
kérelem
elektronikus
benyújtását
hitelesítő,
cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A
nyilatkozat papír alapú példányát – ha
azt
nem
minősített
elektronikus
aláírással látták el - postai úton is be kell
nyújtani az elektronikus benyújtást
követően minél hamarabb, de legkésőbb
az elektronikus benyújtást követő 3
napon belül zárt csomagolásban, postai
ajánlott küldeményként vagy expressz
postai
szolgáltatás/futárpostaszolgáltatás (garantált kézbesítési idejű
belföldi
postai
szolgáltatás)
igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési
Programok
Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy
a küldeményen jól
láthatóan tüntesse fel a Felhívás
kódszámát, a támogatást igénylő nevét
és címét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő
programban
véglegesített
támogatási
kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt
módon
kell
csatolni
a
kérelem
elektronikus
benyújtását
hitelesítő,
cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A
cégszerűen aláírt nyilatkozat papír alapú
példányát – ha azt nem minősített
elektronikus aláírással látták el - postai
úton is be kell nyújtani az elektronikus
benyújtást követően minél hamarabb, de
legkésőbb az elektronikus benyújtást
követő
3
napon
belül
zárt
csomagolásban,
postai
ajánlott
küldeményként vagy expressz postai
szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás
(garantált kézbesítési idejű belföldi postai
szolgáltatás)
igénybevételével
a
következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési
Programok
Végrehajtásáért
Felelős
Helyettes
Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan
tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a
támogatást igénylő nevét és címét.

megnevezése
4.3
A
támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és módja
című pont pontosításra
került

Felhívjuk figyelmét, hogy az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
2009. évi CXV. törvény 16. § (4)
bekezdése
alapján
„az
egyéni
vállalkozó gazdasági tevékenysége

során
az
„egyéni
vállalkozó”
megjelölést
(vagy
annak
e.v.
rövidítését) és nyilvántartási számát
neve (aláírása) mellett minden esetben
köteles feltüntetni”.
4.4.2
Kiválasztási
kritériumok 1 a) pontja
kiegészült

5.5. Az elszámolható
költségek köre b) pont
bérköltségre
vonatkozó
része
módosult

5.5. Az elszámolható
költségek köre ea)
pontja módosult

6.
A
támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája 5.
(előző verzióban 4.)
pont módosult

a támogatást igénylő által benyújtott
nyilatkozat
elektronikus
és
–
elektronikus
aláírás
használatának
kivételével – papír alapú példánya
hiánytalan, hibátlan és határidőben
benyújtásra került
Bérköltségként - beleértve a vállalkozói
kivétet - maximum havonta a mindenkori
garantált bérminimum összege, valamint
a
hatályos
jogszabályok
szerinti,
munkáltatót terhelő adók és járulékok
számolható el. KATÁ-s adózó saját
jogviszonyára vonatkozóan csak a
kapcsolódó,
a
személyes
közreműködésért kifizetett jövedelem
számolható el maximum a mindenkori
garantált bérminimum összegéig. 2016ban a 454/2015. (XII.29) Kormány
rendeletben
meghatározott
garantált
bérminimum havi, bruttó 129.000 forint.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetében
a munkaidővel arányos
bérköltség
számolható el.
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
anyagköltség (munkakör betöltéséhez
szükséges munkaruha, munkavédelmi
felszerelés, továbbá egyéb, nettó 100
000 Ft egyedi beszerzési összeget el
nem érő kis értékű eszköz).

a támogatást igénylő által benyújtott
cégszerűen aláírt nyilatkozat elektronikus
és – elektronikus aláírás használatának
kivételével – papír alapú példánya
hiánytalan,
hibátlan
és
határidőben
benyújtásra került
Bérköltségként - beleértve a vállalkozói
kivétet - maximum havonta a mindenkori
garantált bérminimum összege, valamint
a
hatályos
jogszabályok
szerinti,
munkáltatót terhelő adók és járulékok
számolható el. KATÁ-s adózó saját
jogviszonyára
vonatkozóan
csak
a
kapcsolódó,
a
személyes
közreműködésért
kifizetett
jövedelem
számolható el maximum a mindenkori
garantált
bérminimum
összegéig.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetében
a
munkaidővel
arányos
bérköltség
számolható el.

Minden költségtétel (beruházás, igénybe
vett szolgáltatás) alátámasztására 3 db
egymástól független árajánlatadók által
kiállított, magyar nyelvű, a támogatási
kérelem
benyújtásakor
érvényes,
árajánlat csatolása szükséges, amely
tartalmazza:
• az ajánlattevő megnevezését,
aláírását,
nyilatkozatát
a
kereskedői
vagy
gyártói

Minden 100 000 Ft egyedi összköltséget
meghaladó
költségtétel
(bérleti
díj,
beruházás, anyagköltség, igénybe vett
szolgáltatás) alátámasztására 3 db
egymástól független árajánlatadók által
kiállított, magyar nyelvű, a támogatási
kérelem
benyújtásakor
érvényes,
árajánlat csatolása szükséges, amely
tartalmazza:
• az
ajánlattevő megnevezését,

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
anyagköltség (munkakör betöltéséhez
szükséges munkaruha, munkavédelmi
felszerelés, továbbá egyéb, nettó 100 000
Ft egyedi beszerzési összeget el nem érő
kis értékű eszköz) legfeljebb nettó 300
000 Ft értékig.

•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

státuszra
vonatkozóan
eszközbeszerzés esetében;
a
gyártó
megnevezését,
származási országát
az ajánlat tárgyának pontos
megnevezését; típusát, a gyártó
által meghatározott műszaki
paramétereit, részletes szakmai
tartalmát/jellemzőit, rendelésre
gyártott beszerzés esetén a
technikai feltételek és az egyedi
költségkalkuláció
részletes
feltűntetését;
az
árajánlat
érvényességét
és/vagy az ajánlat kiállításának
dátumát, amely a támogatási
kérelem benyújtását megelőző
90 napnál nem lehet régebbi;
az egységárat, a nettó árat, az
ÁFÁ-t és a bruttó árat;
az árajánlatnak tartalmaznia kell
az
elvégzendő
feladatok
szakmai tartalmát, ráfordított
emberhónap számot, valamint,
amennyiben
ez
az
árban
meghatározó, az anyagköltség
becsült
mértékét,
valamint
amennyiben
az
árajánlat
összege egyéb költségeket is
magába foglal, azok összegét
és megnevezését.;
szoftver beszerzése esetén az
ajánlat
tárgyának
TESZOR
számát és megnevezését;
eszköz beszerzése esetén az
ajánlat tárgyának VTSZ számát;
eszközbeszerzés
esetén
a
betanítás, szállítás és üzembe
helyezés
költségei
külön
feltüntetve;
domain
név
regisztráció
esetében
az
árajánlatnak
tartalmaznia
kell
a
regisztrálandó domain nevet;
igénybevett
szolgáltatások
esetén, a fentieken túlmenően
az árajánlatnak tartalmaznia kell

•
•

•

•
•

•

•

•

•

aláírását,
nyilatkozatát
a
kereskedői vagy gyártói státuszra
vonatkozóan
eszközbeszerzés
esetében;
a
gyártó
megnevezését,
származási országát;
az ajánlat tárgyának pontos
megnevezését; típusát, a gyártó
által
meghatározott
műszaki
paramétereit, részletes szakmai
tartalmát/jellemzőit,
rendelésre
gyártott beszerzés esetén a
technikai feltételek és az egyedi
költségkalkuláció
részletes
feltűntetését;
az
árajánlat
érvényességét
és/vagy az ajánlat kiállításának
dátumát, amely a támogatási
kérelem benyújtását megelőző 90
napnál nem lehet régebbi;
az egységárat, a nettó árat, az
ÁFÁ-t és a bruttó árat;
szoftver beszerzése esetén az
ajánlat
tárgyának
TESZOR
számát és megnevezését;
eszközbeszerzés
esetén
a
betanítás, szállítás és üzembe
helyezés
költségei
külön
feltüntetve;
domain név regisztráció esetében
az árajánlatnak tartalmaznia kell
a regisztrálandó domain nevet;
igénybevett
szolgáltatások
esetén, a fentieken túlmenően az
árajánlatnak tartalmaznia kell az
elvégzendő feladatok szakmai
tartalmát,
ráfordított
embernapszámot, hogy hány fő
végzi az adott tevékenységet,
valamint, amennyiben ez az
árban
meghatározó,
az
anyagköltség becsült mértékét,
valamint amennyiben az árajánlat
összege egyéb költségeket is
magába foglal, azok összegét és
megnevezését;
amennyiben az árajánlat összege

•

•

•

az
elvégzendő
feladatok
szakmai tartalmát, ráfordított
embernapszámot, hogy hány fő
végzi az adott tevékenységet,
valamint, amennyiben ez az
árban
meghatározó,
az
anyagköltség becsült mértékét,
valamint
amennyiben
az
árajánlat
összege
egyéb
költségeket is magába foglal,
azok
összegét
és
megnevezését;
igénybevett szolgáltatás esetén
a
szolgáltatásra
vonatkozó
referencia
megadása
az
árajánlatban kötelező;
amennyiben
az
árajánlat
összege nem forintban van
meghatározva, szükséges azt
átszámítani forintra az árajánlat
napjára
vonatkozó
MNB
hivatalos árfolyamán;
nem magyar nyelvű árajánlat
esetében
magyar
nyelvű
fordítást is szükséges mellékelni
a
teljes
árajánlatról.
Nem
szükséges
hivatalos,
fordítóiroda
által
készített
fordítás.

Felhívjuk
figyelmét,
hogy
az
árajánlatnak
és
a
„Támogatási
kérelemben” szereplő tevékenységek
elnevezésének, költségeknek és a
táblázatok
adatainak
meg
kell
egyezniük. Az árajánlatok szakmai
szöveges leírásából világosan ki kell
derülnie, hogy az adott tevékenységhez
milyen
konkrét
munkafolyamatok
tartoznak, s ezeket a Támogatást
igénylő profiljára szabva szükséges
összeállítani. Amennyiben az árajánlat
csak általánosságban tartalmazza az
adott tevékenység szakmai jellemzőit,
nem fogadható el.
A költségtételek alátámasztására 3
darab, a fenti követelményeknek teljes

•

nem forintban van meghatározva,
szükséges
azt
átszámítani
forintra az
árajánlat napjára
vonatkozó
MNB
hivatalos
árfolyamán;
nem magyar nyelvű árajánlat
esetében magyar nyelvű fordítást
is szükséges mellékelni a teljes
árajánlatról.
Nem
szükséges
hivatalos,
fordítóiroda
által
készített fordítás.

Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak
és a „Támogatási kérelemben” szereplő
tevékenységek
elnevezésének,
költségeknek és a táblázatok adatainak
meg kell egyezniük. Az árajánlatok
szakmai szöveges leírásából világosan ki
kell
derülnie,
hogy
az
adott
tevékenységhez
milyen
konkrét
munkafolyamatok tartoznak, s ezeket a
Támogatást igénylő profiljára szabva
szükséges összeállítani. Amennyiben az
árajánlat
csak
általánosságban
tartalmazza
az
adott
tevékenység
szakmai jellemzőit, nem fogadható el.
A költségtételek alátámasztására 3
darab, a fenti követelményeknek teljes
mértékben megfelelő árajánlat fogadható
el. Amennyiben a hiánypótlást követően
sem
áll
rendelkezésre
az
adott
költségtétel vonatkozásában a 3 db, a
fenti követelményeknek teljes mértékben
megfelelő
árajánlat,
akkor
az
a
költségtétel nem elszámolható költségnek
minősül, így azzal a projekt elszámolható
összköltsége
csökkentésre kerül a
felhívás
5.6 o) pontjában foglaltak
figyelembevételével.
A projekt azon beszerzései esetén,
amelyek
egyedi
elszámolható
összköltsége nem haladja meg a
100.000 forintot, a szokásos piaci
árnak való megfelelést alátámasztó
dokumentumokat
(így
különösen
árajánlatokat) a kedvezményezettnek a
támogatási kérelem mellékleteként

6.
A
támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája 6.
(előző verzióban 5.)
pont módosult

mértékben
megfelelő
árajánlat
fogadható
el.
Amennyiben
a
hiánypótlást
követően
sem
áll
rendelkezésre az adott költségtétel
vonatkozásában a 3 db, a fenti
követelményeknek
teljes
mértékben
megfelelő
árajánlat,
akkor
az
a
költségtétel
nem
elszámolható
költségnek minősül, így azzal a projekt
elszámolható
összköltsége
csökkentésre kerül a felhívás 5.6 o)
pontjában foglaltak figyelembevételével.
A Támogatási kérelem vizsgálata során
a benyújtott árajánlatokból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie, hogy a
projekt költségvetése a piaci árakhoz
igazodóan, reális és takarékos módon
került-e összeállításra valamint, hogy a
hatékony
és
eredményes
pénzgazdálkodás elvét és az átlagos
piaci áraknak történő megfelelést követie. A projekt költségvetésének alapját a
legtakarékosabb árajánlat kell, hogy
képezze!

nem kell benyújtania az irányító
hatósághoz,
azonban
a
dokumentumoknak
a
támogatást
igénylőnél rendelkezésre kell állnia, a
projekt dosszié részét képezik.
Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a
vonatkozó árajánlatokat a legkésőbb
az adott költséget tartalmazó kifizetési
igénylés részeként be kell nyújtania a
kedvezményezettnek
a
kis
támogatástartalmú
bizonylatok
összesítőjén elszámolható bizonylatok
kivételével.
A Támogatási kérelem vizsgálata során a
benyújtott árajánlatokból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie, hogy a
projekt költségvetése a piaci árakhoz
igazodóan, reális és takarékos módon
került-e összeállításra valamint, hogy a
hatékony
és
eredményes
pénzgazdálkodás elvét és az átlagos
piaci áraknak történő megfelelést követie. A projekt költségvetésének alapját a
legtakarékosabb árajánlat kell, hogy
képezze!

A támogatást igénylő részéről eljáró
személy(ek)
jogosultságának
igazolására a következő dokumentumok
fogadhatók el:
 gazdasági
társaságok
esetén
aláírási
címpéldány vagy ügyvéd
által hitelesített aláírás
minta;
 egyéni vállalkozó esetén
a támogatást igénylő
aláírási
címpéldánya/vagy
ügyvédi által hitelesített
aláírás minta.
A
becsatolt
aláírási
címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített
aláírás mintának alkalmasnak kell lennie
a cégszerű aláírás ellenőrzésére.

A támogatást igénylő részéről eljáró
személy(ek) jogosultságának igazolására
a következő dokumentumok fogadhatók
el:
 gazdasági
társaságok
esetén
aláírási címpéldány vagy ügyvéd
által hitelesített aláírás minta;
 egyéni vállalkozó esetén az ügyvédi
által hitelesített aláírás minta, vagy
banki aláírás-bejelentő karton.
Felhívjuk figyelmét, hogy az
egyéni vállalkozóról és az egyéni
cégről szóló 2009. évi CXV.
törvény 16. § (4) bekezdése
alapján „az egyéni vállalkozó
gazdasági tevékenysége során az
„egyéni vállalkozó” megjelölést
(vagy annak e.v. rövidítését) és
nyilvántartási
számát
neve
(aláírása) mellett minden esetben
köteles feltüntetni”

A
becsatolt
aláírási
címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített
aláírás mintának alkalmasnak kell lennie
a cégszerű aláírás, egyéni vállalkozók
esetében csatolt banki aláírás-bejelentő
esetében az aláírás azonosságának
ellenőrzésére.
6.
A
támogatási
kérelem
elkészítése
során
csatolandó
mellékletek listája záró
mondata pontosításra
került.

A Nyilatkozat aláírását és elküldését,
továbbá
támogatási
kérelmek
benyújtásának
és
elbírálásának
folyamatát
az
ÁÚF
3.
pontja
tartalmazza.

A Nyilatkozat cégszerű módon történő
aláírását
és
elküldését,
továbbá
támogatási kérelmek benyújtásának és
elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja
tartalmazza.

