Módosult a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című (VEKOP-8.3.1-16 kódszámú)
felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása”
című (VEKOP-8.3.1-16 kódszámú) felhívás módosítására a felhívás sablon változása, a
Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentumra hivatkozás valamint a projektfejlesztés
során felmerült szakmai kérdések miatt kerül sor.
1) A Felhívásba beemelésre került a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c. dokumentumra
hivatkozás.
„A felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c.
dokumentum (a továbbiakban: ÁUF), valamint a Pénzügyi Elszámolási Útmutató c.
dokumentum és kapcsolódó mellékletei (pénzügyi összesítők), amelyek hatályos
verziója megtalálható a www.szechenyi2020.hu honlapon.
A Felhívás, a szakmai mellékletek, az ÁÚF, a Pénzügyi Elszámolási Útmutató és
kapcsolódó mellékletei (pénzügyi összesítők), valamint a támogatási kérelem adatlap
együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes
feltételt.
Amennyiben jelen felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az
ÁUF-ban vagy a Pénzügyi Elszámolási Útmutatóban megfogalmazott általános
előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen
dokumentumban szabályozottak az irányadók.
Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás, az ÁUF, Pénzügyi
Elszámolási Útmutató, a támogatási kérelem adatlap, továbbá ezek kapcsolódó
dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás
jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu
honlapon megjelenő közleményeket!”
2) Célcsoport bővítése miatt a Felhívás célja 1. bekezdése a következőre változott.
„A program célja a Magyarország Közép-magyarországi Régiójának (KMR) területén
új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel
rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti
tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi
támogatással
a
jóváhagyott
üzleti
terv
alapján
indított
vállalkozásuk
tőketámogatásához.”
3) Nem támogatható tevékenységek kiegészítésre került egy c) ponttal:
„c) felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló)

szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységek.”
4) Sablonváltozás miatt a 3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok
érvényesítésével kapcsolatos elvárások pont kiegészítése az alábbi bekezdéssel:
„A horizontális cél megvalósítása, valamint a megvalósítás eredményességének
nyomon követése érdekében végzett 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.”

5) 3.7.3 Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások esetén pont
sablonváltozás miatt az alábbiakra módosult:
„A támogatást igénylőnek a projekt keretében az Európai Szociális Alapról szóló
1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében foglalt közös kimeneti és
eredménymutatók előállítása érdekében a rendeletben meghatározottak szerint
adatot kell szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól. Az adatgyűjtési kötelezettség a
program azon résztvevőire vonatkozóan áll fenn, akiknek közvetlenül kedvez a
beavatkozás, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és akik számára egyedi
kiadások különíthetők el.
Az adatgyűjtés keretében a résztvevőkkel a projektbe való belépéskor, valamint a
projektből való kilépéskor kérdőívet kell szükséges kitöltetni, majd a megadott
adatokat az EPTK felületen kell a kedvezményezettnek, illetve megbízottjának
rögzíteni. A kedvezményezett ezzel kapcsolatos teendőit és felelősségét az
adatfeldolgozási szerződés rögzíti, amelyet az Irányító Hatóság a támogatási
szerződéssel egyidejűleg köt meg a kedvezményezettel. Az adatfeldolgozási
szerződés és a kérdőívek megtekinthetőek a https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404
oldalon.”
6) Célcsoport bővítése miatt a 4.1 aa) és 4.42 2. 9. pont a következőre változott.
„A „Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő, a programba való bevonás
pillanatában 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve
25-30 év közötti a Nemzeti foglalkoztatási Szolgálatnál álláskeresőként regisztrált
fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.”
7) 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 75.
pontja az alábbiakra módosult:
„Minden költségtétel (beruházás és igénybevett szolgáltatás) alátámasztására 1 db,
formai szempontoknak megfelelő, magyar nyelvű, a támogatási kérelem
benyújtásakor érvényes, árajánlat csatolásra került.”
8) 5.4 Előleg igénylése pontból törlésre került az alábbi bekezdés:
A záró kifizetési igénylésen kívül a támogatást igénylő a megvalósítási időszakban
maximum egy időközi kifizetési igénylést nyújthat be.
9) 5.5 Az elszámolható költségek köre pont IV. Szakmai megvalósításban közreműködők
költségei költségkategórián belül az alábbi mondat törlésre került illetve kiegészült
egy új bekezdéssel:
„2016-ban a 454/2015. (XII.29) Kormány rendeletben meghatározott garantált
bérminimum havi, bruttó 129.000 forint.”
Kiegészítés:
„Felhívjuk a figyelmét, hogy KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely
a kisadozó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi
CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény
alapján pedig a bevétel 60 % minősül jövedelemnek. Abban az esetben amennyiben a
kedvezményezett nem realizál bevételt, addig jövedelme sem keletkezik. Amíg nincs
jövedelme és bevétele, addig ilyen formában nem elszámolható ez a költség.”
10) 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pont kiegészítésre került az alábbiakkal:

„v) Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek tekintetében összesítőkön történik a
megvalósítás során az elszámolás:


A projektmenedzsment tevékenységében vagy a szakmai megvalósításában részt
vevők projekthez kapcsolódó személyi jellegű költségeinek elszámolása a
Személyi jellegű költségek összesítőjén (amennyiben releváns)



Kis támogatástartalmú számlák a Kis támogatástartalmú számlák összesítőjén
(amennyiben releváns)

Jelen felhívás keretében kis támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén elszámolható
bizonylatok maximális támogatástartalma:
- Amennyiben a 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek
esetén az elszámoló bizonylat támogatástartalma a 100 ezer forintot nem haladja
meg, illetve
- az elszámoló bizonylatot Kis támogatástartalmú számlák összesítőjén szükséges
elszámolni.
w) Jelen felhívás keretében szóbeli megállapodás alapján történő költségelszámolásra
nincs lehetőség.
x) A 272/2014 (XI.5) Kormány rendelet 97.§ (1a) szerinti közzététel, e-beszerzés
funkció használata nem releváns.
y) 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,
a) 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;
b) 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
c) 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 mostoha- és a
nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs
egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.
Piaci ár igazolása:
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos
piaci árat, illetve a jelen Felhívás 5.7 pontjában rögzített tevékenységek esetén
feltüntetett korlátokat. Piaci ár igazolása a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződés esetében a közbeszerzés dokumentációjával, vagy közbeszerzési

kötelezettség hiányában, illetve a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések
esetében több lehetséges szállítótól történő ajánlatkérés keretében beérkezett
ajánlatokkal
történhet.
Legalább
három,
egymástól
és
a
támogatást
igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől származó,
azonos
tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlat megléte szükséges. In-house
beszerzés esetén a Kedvezményezett a piaci árat a 272/2014. (XI.5.)
Kormányrendelet in-house beszerzésekre vonatkozó elszámolhatósági szabályainak
betartásával, és a nem független árajánlat mellett, három egymástól és a támogatást
igénylő(k)től/kedvezményezett(ek)től független ajánlattevőtől származó, azonos
tárgyú, összehasonlítható, érvényes, írásos árajánlattal igazolja. Az ajánlatkérést úgy
kell lebonyolítani, hogy az igazolás feltételei teljesíthetőek legyenek.
Nem közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén a piaci árnak való megfelelés
ellenőrzése céljából a támogatást igénylőnek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.
melléklet 6.3. pontja alapján a piaci árnak való megfelelést igazoló dokumentumokat
legkésőbb a költség felmerülésekor kell benyújtani, amennyiben korábban nem
kerültek benyújtásra. Ennek megfelelően a kedvezményezettnek legalább három
részletes árajánlatot szükséges benyújtania minden releváns költségvetési tétel
esetében. Közbeszerzéshez kapcsolódó költség esetén elegendő egy indikatív
árajánlat, vagy építési tevékenység esetében tervezői költségbecslés benyújtása
minden releváns költségvetési tétel esetében. A nem közbeszerzés köteles
költségtételek alátámasztására a támogatási kérelemhez szintén elegendő 1 darab
árajánlat vagy műszaki terv/műszaki leírás.
A három millió forintnál nagyobb elszámolható összköltségű projektek azon leendő
szerződései esetében, melyek tervezett elszámolható költsége nem haladja meg a
300 000 forintot, az árajánlatoknak rendelkezésre kell állniuk a kedvezményezettnél,
azonban az elszámolás mellékleteként nem szükséges benyújtani, azokat a támogató
helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti.
A nyílt kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlatok
kiválthatóak hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja).
Az árajánlatkéréseket és az ajánlatok beérkezését megfelelően dokumentálni
szükséges
(postai
feladás
bélyegzője/faxjelentés/érkeztetés/iktatás,
emailes
megrendelés), mely a helyszíni ellenőrzések során ellenőrzésre kerül. Az alátámasztó
dokumentumok (árajánlatok, kimutatások) nem lehetnek a közbeszerzés vagy
beszerzés eredményeként megkötött szerződés aláírásának dátumához képest 6
hónapnál régebbiek.
Kifizetési igénylés ellenőrzése során amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására
alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem
egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független1 piaci szereplőktől

Nem független az az ajánlattevő, amelyben a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy tulajdonosa (irányító vagy
felügyeleti szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, ezen személy Ptk. 8:1. §
(1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozója, tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói, vagy
kinevezési jogokat gyakorol, vagy fordítva, amely olyan szállítótól származik, amelynek tulajdonosa (irányító vagy felügyeleti
szerve), annak tagja, a szervezet nevében nyilatkozattételre, képviseletre jogosult személy, a kedvezményezett szervezetében
vagy a másik ajánlattevő szervezetében tulajdonosi, fenntartói, vagyonkezelői, irányítási, képviseleti, munkáltatói vagy
kinevezési jogokat gyakorol. Nem független továbbá az ajánlattevő, ha a támogatást igénylő, illetve kedvezményezett vagy
másik ajánlattevő vonatkozásában partner vagy kapcsolt vállalkozásnak minősül.
1

származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják) a felmerült költségek a
projekt terhére nem elszámolhatóak.
A személyi jellegű ráfordítások megalapozására a támogatási kérelemmel együtt
benyújtandók a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó
bérkartonok vagy egy nyilatkozat az érintett időszak személyi jellegű ráfordításainak
értékéről, KATA adózó esetén bevételi bizonylatok, melynek megalapozottságát a
támogató ellenőrzi. Amennyiben célfeladat kerül megállapításra a projektben
elvégzendő feladatokra, úgy a célfeladat keretében megállapított bér/illetmény havi
összege nem haladhatja meg az adott munkavállaló, Kedvezményezettnél, a
támogatási kérelem benyújtásakor érvényes bérének/illetményének havi összegét. A
támogatási kérelem költségvetésében minden esetben szükséges megjelölni, hogy az
adott személy foglalkoztatása milyen jogviszonyban történik majd, és részletesen
kerüljön bemutatásra a tervezett költség számítási módja.
Meglévő foglalkoztatott esetében az elszámolható személyi jellegű ráfordítások csak
indokolt esetben (munkaidő növekedés, feladatbővülés, munkakörbővülés) és
mértékben emelkedhetnek a támogatási igény benyújtását megelőző utolsó évi
átlagbérhez képest.
A piaci ár bizonyítása a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Ezáltal a projekt
költségvetésének
és
az
abban
szereplő
költségtételeknek
megfelelően
részletezettnek, szakmai indoklással ellátottnak és ilyen módon ellenőrizhetőnek kell
lenniük ahhoz, hogy a piaci áraknak történő megfelelés ellenőrizhető legyen. A
költségvetés részletezettségét és bemutatását minden költségelem vonatkozásában
úgy kell megtenni, hogy beazonosítható legyen a tervezett egységár, annak
felosztása költség tételekre, az egység megnevezése, szakmai indoklás a mértékére
vonatkozóan.
A piaci ár igazolásától eltekinteni csak az Irányító Hatóság által adott egyedi engedély
alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával
lehet (pl.: hatósági árak, közüzemi szolgáltatás, vagy olyan speciális eszköz,
technológia, amelyek csak egy gyártótól szerezhető be, vagy az adott eszközt,
berendezést csak egy kizárólagos forgalmazó hozhatja be Magyarországra). Az
ellenőrzéshez ilyen esetben biztosítani kell legalább egy referenciaárat, az alábbi
források valamelyikéből (a gyártó hivatalos árlistái, katalógusai; külföldi képviseletek
árlistái, katalógusai; a forgalmazó által más, a kedvezményezettől független
szervezeteknek adott árajánlat – amennyiben a forgalmazó ezeket rendelkezésre
bocsátja).
Egyszerűsített elszámolással érintett költségek tekintetében nem kell benyújtani a
piaci árnak való megfelelőség igazolására szolgáló árajánlatokat.
A támogatást igénylő és a kedvezményezett köteles vizsgálni az ajánlattevők
szerződés teljesítésére való alkalmasságát.
A projekt megvalósítás szakaszában költségvetési tételt érintő szerződésmódosítás
esetén minden releváns esetben szükséges benyújtani a piaci ár megfelelőségét
alátámasztó, Rendeletben meghatározott dokumentumokat és szakmai indoklást a
módosításra vonatkozóan. A módosítást minden esetben a módosítással érintett
költség, elszámolásra történő benyújtása előtt szükséges benyújtani.

Költségnövekmény ellenőrzése során a Támogató az európai uniós forrásból
finanszírozott
egyes
projektek költségnövekménye
támogathatóságáról
szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet szerint jár el.”
11) 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások
pontban a bérminimum hivatkozás az alábbiakra változott:
„Havonta bruttó mindenkori hatályos
járulékok”

bérminimum Ft/fő és a kapcsolódó adók,

12) 6. A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája 5., 6., 7. és
8. pontjai megváltoztak:
„5. Minden költségtétel (beruházás, igénybe vett szolgáltatás) alátámasztására 1
db árajánlatadó által kiállított, magyar nyelvű, a támogatási kérelem
benyújtásakor érvényes árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:
…
A költségtételek alátámasztására 1 darab, a formai követelményeknek
teljes mértékben megfelelő árajánlat fogadható el. Amennyiben a
hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre az adott költségtétel
vonatkozásában az 1 db, formai 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 árajánlatból 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 követi-e.
6. A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya.
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 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 ellenőrzésére.
7. Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés - amennyiben a támogatási
kérelem tartalmaz iroda- vagy üzlethelyiség bérletet és a támogatást igénylő már

rendelkezik bérleti szerződéssel vagy ennek hiányában szándéknyilatkozat a
bérbeadó részéről.
…
8. A vállalkozás székhelyeként megjelölt ingatlanról hiteles tulajdoni lap”
13) 8. A Felhívás szakmai mellékletei pont az alábbiakra változott:
1.
2.
3.
4.
5.

TESZOR lista
TEÁOR lista
Általános nyilatkozattétel
Használatbavételi Szerződés
Tulajdonosok nyilatkozata

