Módosul az Ipari parkok fejlesztése című felhívás

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ipari parkok
fejlesztése” című (GINOP-1.2.4-16 kódszámú) felhívás módosítása folyamatban van az alábbiak
szerint:
A kitöltőprogram módosításáig a támogatási kérelmek benyújthatósága a mai naptól szünetel.

Módosuló
megnevezése
1.

oldal

pont

Korábbi szöveg

Új szöveg

Magyarország
Kormányának
felhívása a meglévő ipari parkok
1
fejlesztésére az üzleti infrastruktúra
elérhetőségének és színvonalának
bővítésének
megvalósítása
érdekében.

Magyarország Kormányának felhívása a
meglévő ipari parkok és tudományos és
4
technológiai parkok fejlesztésére
az
üzleti infrastruktúra elérhetőségének és
színvonalának
bővítésének
megvalósítása érdekében.

A
Kormány
a
Partnerségi
Megállapodásban célul tűzte ki a kisés
középvállalkozások
versenyképességének
javítását az
üzleti infrastruktúra elérhetőségének
és színvonalának bővítésével, a már
meglévő
ipari
parkok
kihasználtságának fejlesztésével. A
cél
elérését
a
Kormány
a
többségében magántulajdonban lévő,
az „Ipari Park” címmel rendelkező
szervezetek
együttműködésével
tervezi
megvalósítani
jelen
felhívásban foglalt feltételek mentén.

A
Kormány
a
Partnerségi
Megállapodásban célul tűzte ki a kis- és
középvállalkozások
versenyképességének javítását az üzleti
infrastruktúra
elérhetőségének
és
színvonalának
bővítésével,
a
már
meglévő ipari parkok és tudományos és
technológiai parkok kihasználtságának
fejlesztésével. A cél elérését a Kormány a
többségében magántulajdonban lévő, az
„Ipari
Park”
és
„Tudományos
és
5
Technológiai Park” címmel rendelkező
vagy ilyen címmel rendelkező parkokat
üzemeltető
szervezetek
együttműködésével tervezi megvalósítani
jelen
felhívásban
foglalt
feltételek
mentén.

Az
együttműködés
keretében
Kormány vállalja, hogy:


1

a

a
benyújtott
támogatási
kérelmekről a jogszabály által
meghatározott
határidőn
2
belül dönt;

Az együttműködés keretében a Kormány
vállalja, hogy:


a

benyújtott

támogatási

A felhívás 1.1 fejezetében foglaltak alapján.
A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
4
A felhívás 1.1 fejezetében foglaltak alapján.
5
Ide nem értve a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 92. pontja szerinti „innovációs klasztereket”
2





a felhívás feltételeinek
megfelelő projekteket 10
millió Ft és 100 millió Ft
közötti vissza nem térítendő
támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás
erejéig.
a
támogatási
előleggel
kapcsolatos
feltételeknek
megfelelő
támogatott
projekteknek
a
megítélt
támogatás legfeljebb 50%ának megfelelő, de legfeljebb
50
millió
Ft
összegű
támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó
szervezetek
az
együttműködés
3
keretében vállalják , hogy:


projektjük
megvalósításával
hozzájárulnak a már meglévő
ipari parkok által nyújtott
szolgáltatások
körének
bővítéséhez,
az
elérhetőségük
illetve
a
szolgáltatásaik színvonalának
javításához,
a
jobb
kihasználtság érdekében;

a kapott támogatáson felül önerőből
finanszírozzák a projektet.

kérelmekről a jogszabály által
6
meghatározott határidőn belül
dönt;




a felhívás feltételeinek megfelelő
projekteket 5 millió Ft és 700
millió Ft közötti vissza nem
térítendő támogatásban részesíti
a rendelkezésre álló forrás
erejéig.
a
támogatási
előleggel
kapcsolatos
feltételeknek
megfelelő
támogatott
projekteknek
a
megítélt
támogatás legfeljebb 50%-ának
megfelelő, de legfeljebb 350
millió Ft összegű támogatási
előleget biztosít.

A
támogatási
kérelmet
benyújtó
szervezetek az együttműködés keretében
7
vállalják , hogy:


projektjük
megvalósításával
hozzájárulnak a már meglévő
ipari parkok illetve tudományos
és technológiai parkok által
nyújtott szolgáltatások körének
bővítéséhez, az elérhetőségük
illetve
a
szolgáltatásaik
színvonalának
javításához,
a
jobb kihasználtság érdekében;

a kapott támogatáson felül önerőből
finanszírozzák a projektet.
1.1.
A
felhívás
indokoltsága és célja

Magyarországon
az
üzleti
háttérszolgáltatások
alacsony
minősége
és
szűk
kínálata
megakadályozzák a KKV-kat abban,
hogy jelen legyenek a megcélzott
piacokon vagy belépjenek újakra. Az
alacsony
színvonalú
üzleti
infrastruktúra hátrányosan hat a
közvetlen üzleti befektetésekre, mert

Magyarországon
az
üzleti
háttérszolgáltatások alacsony minősége
és szűk kínálata megakadályozzák a
KKV-kat abban, hogy jelen legyenek a
megcélzott piacokon vagy belépjenek
újakra. Az alacsony színvonalú üzleti
infrastruktúra
hátrányosan
hat
a
közvetlen üzleti befektetésekre, mert a

3

A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket
a felhívás további fejezeteiben!
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A támogatási kérelmekről hozott döntés határidejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket
a felhívás további fejezeteiben!
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a befektetők a jobb ellátottsággal
rendelkező területek felé fordulnak.
Egyes
elmaradottabb térségekben
hiányzik
a
modern
kiszolgáló
környezet,
ami
a
vállalkozások
versenyképes működésének az egyik
alapja. Az egyes térségek gazdasági
fejlettségében
mutatkozó
jelentős
elmaradás megszüntetése érdekében
elengedhetetlen az új termelő és
szolgáltató
kapacitások
adott
térségben történő beágyazása. A
korszerű technológiákat képviselő új
ipari üzemek és szolgáltatók hosszú
távú megtelepedése során előnyben
részesülnek a már infrastruktúrával
kellően ellátott ipari területek, ipari
parkok hiszen ezeken a területeken
könnyebb biztosítani a szükséges
üzleti infrastruktúrát, szolgáltatásokat,
mint
az
újonnan
kijelölendő
zöldmezős területek esetében.
Az ipari parkokról szóló, 297/2011.
(XII.22.) Korm. rendelet alapján az
ipari parkok infrastruktúrával ellátott,
fejlesztő, termelő és szolgáltató
tevékenységet folytató, működésre és
innovációra
törekvő
szervezetek,
melyek
„Ipari
Park”
címmel
rendelkeznek.
Magyarországon
megközelítőleg 220 db ipari park van,
ezek az ország teljes területét lefedik,
ám
ezek
a
szolgáltatáskínálat
tekintetében jelentős hiányosságokat
mutatnak.
Kihasználtságuk
regionálisan igen változó, többségük
rendelkezik még beépíthető területtel.
Az Európai Bizottság által elfogadott
Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program (GINOP) szerint
csak
meglévő
ipari
parkok
támogathatók. A korábbi fejlesztési
időszakban az üzleti infrastrukturális
háttér
kiépítésében
elért
eredményeket
továbbfejlesztve
a
2014-20-as
fejlesztési időszakban
alapvető
cél
az
ipari
parkok

befektetők
a
jobb
ellátottsággal
rendelkező
területek
felé fordulnak.
Egyes
elmaradottabb
térségekben
hiányzik a modern kiszolgáló környezet,
ami
a
vállalkozások
versenyképes
működésének az egyik alapja. Az egyes
térségek
gazdasági
fejlettségében
mutatkozó
jelentős
elmaradás
megszüntetése
érdekében
elengedhetetlen az
új termelő és
szolgáltató kapacitások adott térségben
történő
beágyazása.
A
korszerű
technológiákat képviselő új ipari üzemek
és
szolgáltatók
hosszú
távú
megtelepedése
során
előnyben
részesülnek
a
már infrastruktúrával
kellően ellátott ipari területek, ipari parkok
és tudományos és technológiai parkok,
hiszen ezeken a területeken könnyebb
biztosítani
a
szükséges
üzleti
infrastruktúrát, szolgáltatásokat, mint az
újonnan kijelölendő zöldmezős területek
esetében.
Az ipari parkokról szóló, 297/2011.
(XII.22.) Korm. rendelet alapján az ipari
parkok infrastruktúrával ellátott, fejlesztő,
termelő és szolgáltató tevékenységet
folytató,
működésre
és
innovációra
törekvő szervezetek, melyek „Ipari Park”
címmel rendelkeznek. A „Tudományos és
Technológiai Park” az az ipari park, mely
elsődlegesen tudásintenzív, technológiai
innovációval
foglalkozó
vállalkozások
fejlődésének elősegítésére jött létre vagy
ilyenként működik, ide nem értve a
651/2014/EU rendelet 2. cikk 92. pontja
szerinti „innovációs klasztereket”: A
Magyarországon működő tudományos és
technológiai parkok és ipari parkok
ország teljes területét lefedik, ám ezek a
szolgáltatáskínálat tekintetében jelentős
hiányosságokat
mutatnak.
Kihasználtságuk
regionálisan
igen
változó, többségük rendelkezik még
beépíthető területtel.
Az Európai Bizottság által elfogadott
Gazdaságfejlesztési
és
Innovációs

1.2.
A
rendelkezésre
forrás

álló

mennyiségi
fejlesztése
helyett
elsősorban a már meglévő ipari
parkok által nyújtott szolgáltatások
körének bővítése, az elérhetőségük
illetve a szolgáltatásaik színvonalának
javítása,
a
jobb
kihasználtság
érdekében.
Ezen
fejlesztések
közvetetten hozzájárulnak a kkv-k
tevékenységének
fejlődéséhez,
elősegítve
ezzel
versenyképes
működésüket és növekedésüket a
meglévő és az új piacaikon.
Jelen konstrukció keretében kizárólag
olyan
támogatási
kérelmek
támogathatóak, amelyek megfelelnek
a fenti célkitűzésnek.

Operatív Program (GINOP) szerint
a többségi állami tulajdonú ipari
parkok,
háttér
infrastruktúrát
biztosító
létesítmények
kapacitásbővítése
a
Területfejlesztési
Operatív
Program
(TOP)
TO8
alatt
támogatandó.
cél tovább fejleszteni a már
meglévő
üzleti
infrastruktúra
kapacitásokat,
növelve
azok
minőségét és az általuk nyújtott
szolgáltatások körét,
a fókuszban a már meglévő
infrastrukturális
kapacitások
továbbfejlesztésére,
illetve
a
szolgáltatások bővítésére, a
minőségi színvonal emelésére,
innováció ösztönzésére irányuló
törekvések állnak.
A korábbi fejlesztési időszakban az üzleti
infrastrukturális háttér kiépítésében elért
eredményeket továbbfejlesztve a 201420-as fejlesztési időszakban alapvető cél
az ipari parkok és tudományos és
technológiai
parkok
mennyiségi
fejlesztése helyett elsősorban a már
meglévő ipari parkok és tudományos és
technológiai
parkok
által
nyújtott
szolgáltatások körének bővítése, az
elérhetőségük illetve a szolgáltatásaik
színvonalának
javítása,
a
jobb
kihasználtság
érdekében.
Ezen
fejlesztések közvetetten hozzájárulnak a
kkv-k
tevékenységének
fejlődéséhez,
elősegítve
ezzel
versenyképes
működésüket
és
növekedésüket
a
meglévő és az új piacaikon.
Jelen konstrukció keretében kizárólag
olyan
támogatási
kérelmek
támogathatóak, amelyek megfelelnek a
fenti célkitűzésnek.

A
felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra
rendelkezésre
álló
tervezett keretösszeg 11,47 milliárd
Ft.

A
felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 11,47 milliárd Ft.

Jelen felhívás forrását az Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek
várható száma: 100-150 db.

Jelen felhívás
forrását az Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
A
támogatott
támogatási
várható száma: 16-50 db.

kérelmek

3.1.
A
projekt
keretében
megvalósítandó
tevékenységek

Az ipari parkokról szóló 297/2011.
(XII. 22.) Korm. rendelet szerinti Ipari
Park címmel rendelkező területen a
terület kizárólagos tulajdonosa és
egyben
a
cím
birtokosa
által
végrehajtott fejlesztés.
a) Telekhatáron
belüli
alapinfrastruktúra (gáz, víz,
csatorna,
út,
iparvágány,
parkoló,
elektromos
vezetékrendszer,
energia
hálózat,
távközlési
és
kommunikációs
hálózat)
kiépítése,
átalakítása,
bővítése,
korszerűsítése,
közlekedőfelület kialakítása;
b) Új, közös használatú épület
építése
és
kapcsolódó
épületgépészeti beruházások
végrehajtása,
amelyek
az
ipari park által biztosított
közös
szolgáltatások
nyújtásához szükségesek;
c) Az ipari park működtetéséhez
és a betelepülő vállalkozások
számára biztosított közös
szolgáltatások
nyújtásához
szükséges
új
eszközök,
berendezések beszerzése;
d) Az ipari park működtetéséhez
és a betelepülő vállalkozások
számára biztosított közös
szolgáltatások
nyújtásához
szükséges
információs
technológia-fejlesztés,
új
informatikai
hardver
és
szoftver beszerzése
e) Projekt-előkészítés költségei

Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII.
22.) Korm. rendelet szerinti Ipari Park
illetve Tudományos és Technológiai Park
címmel rendelkező területen végrehajtott
fejlesztés, amely
a) Telekhatáron
belüli
alapinfrastruktúra (gáz, víz,
csatorna,
út,
iparvágány,
parkoló,
elektromos
vezetékrendszer,
energia
hálózat,
távközlési
és
kommunikációs
hálózat)
kiépítése,
átalakítása,
bővítése,
korszerűsítése,
közlekedőfelület kialakítása;
b) Új, közös használatú épület
építése
és
kapcsolódó
épületgépészeti
beruházások
végrehajtása, amelyek az ipari
park
illetve
tudományos
és
technológiai park által biztosított
közös szolgáltatások nyújtásához
szükségesek;
c) A
termelő
és
szolgáltató
tevékenységekhez kapcsolódó új
épület építése és a meglévő
épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése,
valamint
a
szükséges
épületgépészeti
beruházások végrehajtása
d) Az ipari park illetve tudományos
és
technológiai
park
működtetéséhez és a betelepülő
vállalkozások számára biztosított
közös szolgáltatások nyújtásához
szükséges
új
eszközök,
berendezések beszerzése;
e) Az ipari park illetve tudományos
és
technológiai
park
működtetéséhez és a betelepülő
vállalkozások számára biztosított
közös szolgáltatások nyújtásához
szükséges
információs
technológia-fejlesztés,
új
informatikai hardver és szoftver
beszerzése

f)

Elektromos
járművek
használatához
szükséges
alapvető
töltő-infrastruktúra
kiépítése az ipari park, illetve
tudományos és technológiai park
területén - amennyiben a projekt
keretében
parkolóhely
fejlesztése,
létesítése
valósul
meg.

g) A
helyi
szabályozásnak
megfelelő,
kötelezően
(minimálisan)
előírt
számú
parkoló-férőhely
és
akadálymentes
parkoló-férőhely
létesítése,
valamint
kerékpártároló kialakítása.
h) Megújuló
energiaforrások
használatára
alkalmas
berendezések beszerzése (pl.:
napkollektorok,
fotovoltaikus
napelemek) az ipari park illetve
tudományos és technológiai park
és az épületek gazdaságosabb,
korszerűbb
üzemeltetése
érdekében.
i)

Projekt-előkészítés költségei

j)

Projektmenedzsment költségei

k) Marketing tevékenység
l) Kötelező
nyilvánosság
3.1.1. Önállóan
támogatható
tevékenységek

3.1.2. Önállóan nem
támogatható
tevékenységek:

tájékoztatás

és

Önállóan kizárólag a felhívás 3.1. c),
d)
pontjaiban
meghatározott
tevékenységek támogathatóak.

Önállóan kizárólag a felhívás 3.1. d)
pontjában meghatározott tevékenységek
támogathatóak.

A felhívás keretében a 3.1. a), b) e)
pontokban
meghatározott
tevékenységek
önállóan
nem
támogathatóak.

A felhívás keretében a 3.1. a) - c) és e) –
l)
pontokban
meghatározott
tevékenységek
önállóan
nem
támogathatóak.

A felhívás 3.1 a) és b) pontjában
meghatározott
tevékenységekhez
kapcsolódó
költségek
együttesen
legfeljebb a projekt összköltségének
40%-át érhetik el.

A felhívás 3.1 a) - c) pontjában
meghatározott
tevékenységekhez
kapcsolódó
költségek
együttesen
legfeljebb a projekt összköltségének
80%-át érhetik el.
A felhívás 3.1 a), b) és d) pontjaiban

meghatározott
tevékenységekhez
kapcsolódó
költségek
együttesen
minimum a projekt összköltségének 25%át el kell érjék.
A felhívás 3.1 e) - l) pontjaiban
meghatározott
tevékenységekhez
kapcsolódó
költségek
együttesen
legfeljebb a projekt összköltségének
60%-át érhetik el.
3.2. A támogatható
tevékenységek állami
támogatási szempontú
besorolása pontban
szereplő táblázat

Támogatható
tevékenység
3.1.a) Telekhatáron
belüli
alapinfrastruktúra
(gáz, víz, csatorna,
út, iparvágány,
parkoló, elektromos
vezetékrendszer,
energia hálózat,
távközlési és
kommunikációs
hálózat) kiépítése,
átalakítása,
korszerűsítése,
bővítése,
korszerűsítése,
közlekedőfelület
kialakítása
3.1.b) Új, közös
használatú épület
építése és a
kapcsolódó
épületgépészeti
beruházások

3.1.c) Szolgáltatási
funkciók ellátásához
szükséges eszközök,
berendezések
beszerzése

3.1.d) Információs
technológiafejlesztés, új
informatikai hardver
és szoftver
beszerzése

3.1. e)
Projekt
-előkészítés
költségei

Támogatás
jogcíme
255/2014.
(X.10.) Korm.
rendelet 6. §
2.
pontja
alapján,
kisés
középvállalko
zások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeine
k
megteremtése

255/2014.
(X.10.) Korm.
rendelet 6. §
2.
pontja
alapján,
kisés
középvállalko
zások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeine
k
megteremtése

Támogatási
kategória
helyi
infrastruktúra
fejlesztéshez
nyújtott
beruházási
támogatás,
(255/2014. (X.
10.) Korm.
rendelet 7. §
27. pont)

helyi
infrastruktúra
fejlesztéshez
nyújtott
beruházási
támogatás,
(255/2014. (X.
10.) Korm.
rendelet 7. §
27. pont)

255/2014.
(X.10.) Korm.
rendelet 6. §
2. pontja
alapján, kisés
középvállalko
zások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeine
k
megteremtése
255/2014.
(X.10.) Korm.
rendelet 6. §
2. pontja
alapján, kisés
középvállalko
zások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeine
k
megteremtése

helyi
infrastruktúra
fejlesztéshez
nyújtott
beruházási
támogatás,
(255/2014. (X.
10.) Korm.
rendelet 7. §
27. pont)

255/2014.
(X.10.) Korm.
rendelet 6. §
2. pontja
alapján

csekély
összegű
támogatás

helyi
infrastruktúra
fejlesztéshez
nyújtott
beruházási
támogatás
(255/2014. (X.
10.) Korm.
rendelet 7. §
27. pont)

Támogatható
tevékenység
3.1.a) Telekhatáron
belüli különösen
magas hozzáadott
értékű technológiai
vállalatok
betelepítéshez
szükséges
alapinfrastruktúra (gáz,
víz, csatorna, út,
iparvágány, parkoló,
elektromos
vezetékrendszer,
energia hálózat,
távközlési és
kommunikációs
hálózat) kiépítése,
átalakítása, bővítése,
korszerűsítése,
közlekedőfelület
kialakítása
3.1.b) Új, közös
használatú épület
építése és a
kapcsolódó
épületgépészeti
beruházások

Támogatás
jogcíme
255/2014.
(X.10.)
Korm. rendelet 6. §
2. pontja alapján,
kisés
középvállalkozások
növekedési
és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeinek
megteremtése

255/2014.
(X.10.)
Korm. rendelet 6. §
2. pontja alapján,
kisés
középvállalkozások
növekedési
és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeinek
megteremtése

Támogatási
kategória
helyi
infrastruktúra
fejlesztéshez
nyújtott
beruházási
támogatás,
(255/2014. (X.
10.) Korm.
rendelet 7. §
27. pont)

helyi
infrastruktúra
fejlesztéshez
nyújtott
beruházási
támogatás,
(255/2014. (X.
10.) Korm.
rendelet 7. §
27. pont)

3.1.c) A termelő és
szolgáltató
tevékenységekhez
kapcsolódó új épület
építése és a meglévő
épületek átalakítása,
bővítése,
korszerűsítése,
valamint a szükséges
épületgépészeti
beruházások
végrehajtása

255/2014. (X.10.)
Korm. rendelet 6.§
2. pontja alapján,
kis- és
középvállalkoz ások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeinek
megteremtése

Regionális
beruházási
támogatás,
(255/2014. (X.
10.) Korm.
rendelet 7. §
1. pont)

3.1.d) Szolgáltatási
funkciók ellátásához
szükséges eszközök,
berendezések
beszerzése

255/2014. (X.10.)
Korm. rendelet 6. §
2. pontja alapján,
kis- és
középvállalkoz ások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeinek
megteremtése

helyi
infrastruktúra
fejlesztéshez
nyújtott
beruházási
támogatás,
(255/2014. (X.
10.) Korm.
rendelet 7. §
27. pont)

255/2014. (X.10.)
Korm. rendelet 6. §
2. pontja alapján,
kis- és
középvállalkoz ások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési

helyi
infrastruktúra
fejlesztéshez
nyújtott
beruházási
támogatás
(255/2014. (X.

3.1.e) Információs
technológia-fejlesztés,
új informatikai hardver
és szoftver beszerzése

kis- és
középvállalko
zások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeine
k
megteremtése

lehetőségeinek
megteremtése

3.1 f) Elektromos
járművek
használatához
szükséges alapvető
töltő-infrastruktúra
kiépítése az ipari park,
illetve tudományos és
technológiai park
területén - amennyiben
a projekt keretében
parkolóhely
fejlesztése, létesítése
valósul meg,
3.1 g) A helyi
szabályozásnak
megfelelő, kötelezően
(minimálisan) előírt
számú parkolóférőhely és
akadálymentes
parkoló-férőhely
létesítése, valamint
kerékpártároló
kialakítása.
3.1 h) Megújuló
energiaforrások
használatára alkalmas
berendezések
beszerzése (pl.:
napkollektorok,
fotovoltaikus
napelemek) az
épületek
gazdaságosabb,
korszerűbb
üzemeltetése
érdekében.

255/2014. (X.10.)
Korm. rendelet 6. §
2. pontja alapján,
kis- és
középvállalkoz ások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeinek
megteremtése

255/2014. (X.10.)
Korm. rendelet 6. §
2. pontja alapján,
kis- és
középvállalkoz ások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeinek
megteremtése

255/2014. (X.10.)
Korm. rendelet 6. §
2. pontja alapján,
kis- és
középvállalkoz ások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeinek
megteremtése

10.) Korm.
rendelet 7. §
27. pont)
helyi
infrastruktúra
fejlesztéshez
nyújtott
beruházási
támogatás
(255/2014. (X.
10.) Korm.
rendelet 7. §
27. pont)

helyi
infrastruktúra
fejlesztéshez
nyújtott
beruházási
támogatás
(255/2014. (X.
10.) Korm.
rendelet 7. §
27. pont)

helyi
infrastruktúra
fejlesztéshez
nyújtott
beruházási
támogatás
esetén
igazodik a
főtevékenység
támogatási
kategóriájáho
z (255/2014.
(X. 10.) Korm.
rendelet 7. §
27. pont),
egyébként
csekély
összegű
támogatás

3.1. i)
Projektelőkészítés költségei

255/2014. (X.10.)
Korm. rendelet 6. §
2. pontja alapján
kis- és
középvállalkoz ások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeinek
megteremtése

csekély
összegű
támogatás

3.1. j)
Projektmenedzsme
nt költségei

255/2014. (X.10.)
Korm. rendelet 6. §
2. pontja alapján

csekély
összegű
támogatás

kis- és
középvállalkoz ások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeinek
megteremtése
3.1. k)
Marketing
tevékenység

255/2014. (X.10.)
Korm. rendelet 6. §
2. pontja alapján

csekély
összegű
támogatás

kis- és
középvállalkoz ások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeinek
megteremtése
3.1. l) Kötelező

255/2014. (X.10.)

csekély

tájékoztatás és
nyilvánosság

Korm. rendelet 6. §
2. pontja alapján

összegű
támogatás

kis- és
középvállalkoz ások
növekedési és
foglalkoztatásbővítési
lehetőségeinek
megteremtése

3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások

a)

Csak
meglévő
ipari
parkok
fejlesztései támogathatók, új ipari
parkok
létrehozása
nem
támogatható.

b)

Amennyiben
a
fejlesztéssel
érintett
ipari
parkban
nagyvállalkozás működik, a teljes
területet
érintő
költségeket
arányosítani
kell
a
nagyvállalkozások által használt
terület/teljes használatba adható
terület
arányában.
A
teljes
területet
érintő
költségek
nagyvállalkozásokra jutó része
nem elszámolható költségnek
minősül.

c)

Nem támogatható tevékenységek
különösen:



a lakáscélú épületek építése,
felújítása, bővítése, lakáscélú
épületekkel
kapcsolatos
akadálymentesítés.
az olyan eszközbeszerzés, amely
nem
az
ipari
park
üzemeltetéséhez szükséges



d)

e)

A
benyújtott
támogatási
kérelemben be kell mutatni a
tervezett
infrastrukturális
fejlesztések iránti piaci keresletet.
A projekt költségvetését a piaci
árakhoz igazodóan, reális és
takarékos
módon
kell
összeállítani. A hatékony és
eredményes
pénzgazdálkodás
elvét, valamint az átlagos piaci
árnak
történő megfelelést a
Támogatási Szerződés hatályba
lépését követően is biztosítani
kell, továbbá a projektnek meg
kell felelnie a reális és takarékos

a)
Csak meglévő ipari parkok illetve
tudományos
és
technológiai park
fejlesztései támogathatók, új ipari
parkok
illetve
tudományos
és
technológiai parkok létrehozása nem
támogatható.
b)

Amennyiben a fejlesztéssel érintett
ipari parkban illetve tudományos és
technológiai
parkban
nagyvállalkozás működik, a projekt
keretében fejlesztett területet érintő
költségeket arányosítani kell a
nagyvállalkozások általi használat
arányában..

c)

Nem támogatható
különösen:



a lakáscélú épületek építése,
felújítása, bővítése, lakáscélú
épületekkel
kapcsolatos
akadálymentesítés.
az olyan eszközbeszerzés, amely
nem az ipari park illetve
tudományos és technológiai park
üzemeltetéséhez, a termelő és
szolgáltató
tevékenységhez
szükséges



tevékenységek

d)

A benyújtott támogatási kérelemben
be
kell
mutatni
a
tervezett
infrastrukturális fejlesztések iránti
piaci keresletet, illetve a fejlesztés
hatását az ipari illetve tudományos
és technológiai park kihasználtságát
illetően.

e)

A projekt költségvetését a piaci
árakhoz
igazodóan,
reális
és
takarékos módon kell összeállítani.
A
hatékony
és
eredményes
pénzgazdálkodás elvét, valamint az
átlagos
piaci
árnak
történő
megfelelést
a
Támogatási

költségvetés
előírásának
az
esetleges
géptípus-változás,
szállító-váltás
és
költségszerkezet-módosítás
esetén is.
f)

g)

h)

i)

j)

A támogatási kérelem pontjait a
támogatást
igénylőnek
a
felhívásban
meghatározott
feltételek
alapján
releváns
szakmai és pénzügyi tartalommal
ki kell töltenie. A támogatást
igénylő
által
a
támogatási
kérelem kitöltése során megadott
adatok,
szakmai-pénzügyi
leírások
bővítésére,
kiegészítésére nincs lehetőség,
kizárólag a döntéselőkészítés
során
az
irányító
hatóság
számára nem egyértelmű vagy
ellentmondásos
tartalmak
tisztázására van lehetőség
A
projektnek
a támogatást
igénylő
által
szakmailag
megvalósíthatónak kell lennie.
A beszerezni kívánt eszközöknek
meg kell felelnie a vonatkozó
európai
irányelveknek,
szabványoknak, illetve az azokat
harmonizáló
magyar
rendeleteknek,
szabványoknak,
környezetvédelmi előírásoknak.
A
projektben
beszerzett
eszközöket az érintett eszközök
kereskedelmi
forgalmával
üzletszerűen
foglalkozó,
kereskedőnek, vagy gyártónak
minősülő szállítótól kell vásárolni,
a piacon szokványos jótállási és
szavatossági
feltételek
biztosítása mellett.
A projektnek meg kell felelnie a
felhívás szakmai mellékleteiben
illetve
az
ÁÚF
című
dokumentumban foglalt egyéb
feltételeknek.

Szerződés
hatályba
lépését
követően is biztosítani kell, továbbá
a projektnek meg kell felelnie a
reális és takarékos költségvetés
előírásának az esetleges géptípusváltozás,
szállító-váltás
és
költségszerkezet-módosítás esetén
is.
f)

A támogatási kérelem pontjait a
támogatást
igénylőnek
a
felhívásban meghatározott feltételek
alapján
releváns
szakmai
és
pénzügyi tartalommal ki kell töltenie.
A támogatást igénylő által a
támogatási kérelem kitöltése során
megadott adatok, szakmai-pénzügyi
leírások bővítésére, kiegészítésére
nincs
lehetőség,
kizárólag
a
döntéselőkészítés során az irányító
hatóság számára nem egyértelmű
vagy
ellentmondásos
tartalmak
tisztázására van lehetőség

g)

A projektnek a támogatást igénylő
által szakmailag megvalósíthatónak
kell lennie.

h)

A beszerezni kívánt eszközöknek
meg kell felelnie a vonatkozó
európai
irányelveknek,
szabványoknak, illetve az azokat
harmonizáló magyar rendeleteknek,
szabványoknak,
környezetvédelmi
előírásoknak.

i)

A projektben beszerzett eszközöket
az érintett eszközök kereskedelmi
forgalmával üzletszerűen foglalkozó,
kereskedőnek,
vagy
gyártónak
minősülő szállítótól kell vásárolni, a
piacon szokványos jótállási és
szavatossági feltételek biztosítása
mellett.

j)

A projektnek meg kell felelnie a
felhívás
szakmai
mellékleteiben
illetve
az
ÁÚF
című
dokumentumban
foglalt
egyéb
feltételeknek.

k)

A
Kedvezményezett
a
beruházással létrehozott vagyont
–
amennyiben
az
a
Kedvezményezett
tulajdonába,
illetve vagyonkezelésébe kerül –
a támogatási jogviszony ideje
alatt, a fenntartási időszak végéig
kizárólag a Támogató előzetes
jóváhagyásával, a foglalkoztatási,
illetve a szolgáltatási és az egyéb
kötelezettségek
átvállalása,
átruházása mellett idegenítheti el,
adhatja
bérbe
vagy
más
használatába, illetve terhelheti
meg. A Támogató a jóváhagyás
feltételeként kikötheti, hogy a
kötelezettségek
átvállalásának
biztosítása
érdekében
a
beruházással létrehozott vagyon
elidegenítése
esetén
az
új
tulajdonos a Kedvezményezett
helyébe – részleges elidegenítés
esetén a Kedvezményezett mellé
–, bérbe vagy más módon történő
használatba adás esetén – e
jogviszony fennállásának idejére
– a Kedvezményezett mellé a
Szerződésbe lépjen be, vagy a
kötelezettségek
átvállalásáról
egyoldalú nyilatkozatot tegyen.

l)

Új ingatlan beruházás esetén a
fejlesztéssel érintett ingatlannak
az alábbi energiahatékonysági
elvárásoknak kell megfelelnie:



az ingatlan tetőszerkezetének
legalább 30%-ának alkalmasnak
kell lennie arra, hogy a
későbbiekben
napenergia
nyerésére alkalmas eszközök
hatékonyan
kerüljenek
telepítésre (pl.: tető megfelelő
tájolása).
az érintett ingatlanban a nem
termeléshez
kapcsolódó
hőenergia-igény legalább 50%-át
megújuló energiaforrásból vagy
villamosenergia-termelő



k)

A Kedvezményezett a beruházással
létrehozott vagyont – amennyiben
az a Kedvezményezett tulajdonába,
illetve vagyonkezelésébe kerül – a
támogatási jogviszony ideje alatt, a
fenntartási időszak végéig kizárólag
a
Támogató
előzetes
jóváhagyásával, a foglalkoztatási,
illetve a szolgáltatási és az egyéb
kötelezettségek
átvállalása,
átruházása mellett idegenítheti el,
adhatja
bérbe
vagy
más
használatába, illetve terhelheti meg.
Ez alól kivételt képez a projekt
keretében felépített termelő és/vagy
szolgáltató
tevékenységhez
kapcsolódó
épület,
amit
a
támogatást
igénylő
ingatlanhasznosítási
céllal
(TEÁOR’08 szerint a 6820 - Saját
tulajdonú,
bérelt
ingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése
tevékenység szerint) létesített és ezt
a célját a benyújtott támogatási
kérelemben bemutatta.

l)

Ingatlan
beruházás
esetén
a
fejlesztéssel
érintett
ingatlan
tetőszerkezete legalább 30%-ának
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a
későbbiekben napenergia nyerésére
alkalmas
eszközök
hatékonyan
kerüljenek telepítésre (pl.: tető
megfelelő tájolása).

m)

Az
európai
uniós
forrásból
támogatott
projektek
kedvezményezettje
köteles
a
projektre
vonatkozó
környezetvédelmi
és
esélyegyenlőségi
jogszabályokat
betartani, a projekt által érintett
területen a védett természeti és
kulturális értékeket megőrizni, a
beruházás
során
keletkezett
környezeti
kárt
és
az
esélyegyenlőség
szempontjából
jogszabályba
ütköző
nem-

berendezés hulladék hőjének
hasznosításával kell fedezni.
m) Az
európai
uniós
forrásból
támogatott
projektek
kedvezményezettje
köteles
a
projektre
vonatkozó
környezetvédelmi
és
esélyegyenlőségi jogszabályokat
betartani, a projekt által érintett
területen a védett természeti és
kulturális értékeket megőrizni, a
beruházás
során
keletkezett
környezeti
kárt
és
az
esélyegyenlőség szempontjából
jogszabályba
ütköző
nemmegfelelőséget
legkésőbb
a
projekt
megvalósítása
során
megszüntetni.
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.

o)

Azon projektek támogathatóak,
amelyek eredményeként az ipari
parkban működő, betelepült kkv-k
képesek lesznek növekedni a
meglévő és az új piacaikon.

p)

A
támogatási
kérelemben
foglaltaknak alá kell támasztania
a
tervezett
infrastrukturális
fejlesztések iránti piaci keresletet

q)

A projekt eredményeként jobb
minőségben,
vagy
szélesebb
körben lesznek
elérhetők a
nyújtott üzleti szolgáltatások, mint
a projekt előtt.

r)

A
fejlesztéshez
kapcsolódó
nyilvános
eseményeken,
kommunikációjában
és

megfelelőséget legkésőbb a projekt
megvalósítása során megszüntetni.
n)

Ingatlan
beruházás
esetén
a
fejlesztés
hatására
az
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.

o)

Azon
projektek
támogathatóak,
amelyek eredményeként bővül az
ipari park vagy tudományos és
technológiai park hasznos területe,
illetve nő a kihasználtsága, valamint
új szolgáltatás bevezetése esetén a
betelepült kkv-k képesek lesznek
növekedni a meglévő és az új
piacaikon. (Lásd a 3.4.1.4 pontot)

p)

A
támogatási
kérelemben
foglaltaknak alá kell támasztania a
tervezett
infrastrukturális
fejlesztések iránti piaci keresletet,
illetve a fejlesztés hatását az ipari
vagy tudományos és technológiai
park kihasználtságát illetően.

q)

A projekt eredményeként jobb
minőségben,
vagy
szélesebb
körben lesznek elérhetők a nyújtott
üzleti szolgáltatások, mint a projekt
előtt.

r)

A
fejlesztéshez
kapcsolódó
nyilvános
eseményeken,
kommunikációjában
és
viselkedésében
a
támogatást
igénylő esélytudatosságot fejez ki:
nem
közvetít
szegregációt,
csökkenti a csoportokra vonatkozó
meglévő előítéleteket.

s)

Ha
a
projekt
megvalósítása
kiemelkedően jelentős kockázatot
hordoz, akkor a támogatási kérelem
nincs
összhangban
a felhívás

viselkedésében
a
támogatást
igénylő esélytudatosságot fejez
ki: nem közvetít szegregációt,
csökkenti
a
csoportokra
vonatkozó meglévő előítéleteket.
s)

Ha a projekt megvalósítása
kiemelkedően jelentős kockázatot
hordoz, akkor a támogatási
kérelem nincs összhangban a
felhívás
célkitűzéseivel,
ezért
elutasításra kerülhet. (Jelentős
kockázatot
jelenthet
többek
között a támogatási kérelem nem
megfelelő
kidolgozottsága;
a
támogatást igénylő székhelyének
és a megvalósítás helyének
eltérő támogatási intenzitása, a
projekt
megvalósítása
szempontjából
kockázatos
gazdálkodási adatok.)

A támogatási kérelem értékelése és a
megvalósítás során folyamatba
épített kockázati ellenőrzésre
kerül
sor.
Ha
a
projekt
megvalósítása
során
kiemelkedően jelentős kockázat
merül fel, akkor a támogatási
kérelem elutasításra kerülhet,
illetve
a támogatási döntés
érvényét veszítheti.
Kiemelkedően jelentős
jelenthet például:


kockázatot

ha a támogatást igénylő, illetve
az
árajánlat
adó/szállító
székhelye, telephelye, fióktelepe
között egyezés áll fenn,



a megvalósítási helyszín nem
alkalmas
a
támogatási
kérelemben jelzett tevékenység
végzésére,



a megvásárolt eszközök együtt
sem
alkalmasak
termelő
tevékenység végzésére,



a saját forrás magánszeméllyel,
különös
tekintettel
külföldi
magánszeméllyel, vagy külföldi
vállalkozással
kötött

célkitűzéseivel, ezért elutasításra
kerülhet.
(Jelentős
kockázatot
jelenthet többek között a támogatási
kérelem
nem
megfelelő
kidolgozottsága;,
a
projekt
megvalósítása
szempontjából
kockázatos gazdálkodási adatok.)
A támogatási kérelem értékelése és
a megvalósítás során folyamatba
épített kockázati ellenőrzésre kerül
sor. Ha a projekt megvalósítása
során
kiemelkedően
jelentős
kockázat merül fel, akkor a
támogatási
kérelem elutasításra
kerülhet, illetve a támogatási döntés
érvényét veszítheti.



Kiemelkedően jelentős kockázatot
jelenthet például:
ha a támogatást igénylő, illetve az
árajánlat
adó/szállító
székhelye,
telephelye, fióktelepe között egyezés
áll fenn,



a
megvalósítási
helyszín
nem
alkalmas a támogatási kérelemben
jelzett tevékenység végzésére,



a saját forrás magánszeméllyel,
különös
tekintettel
külföldi
magánszeméllyel,
vagy
külföldi
vállalkozással
kötött
kölcsönszerződés alapján, vagy tagi
kölcsön révén biztosított,



pénzügyi teljesítés több kisösszegű
részátutalás
révén,
vagy
nagy
összegű készpénzes kiegyenlítés
révén történik.

t)

Benyújtást követően a támogatási
kérelem
tartalmi
elemeinek
változtatására nincs lehetőség. Az
ilyen jellegű módosítási igények
nem vehetők figyelembe.

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.

kölcsönszerződés alapján, vagy
tagi kölcsön révén biztosított,


pénzügyi
teljesítés
több
kisösszegű részátutalás révén,
vagy nagy összegű készpénzes
kiegyenlítés révén történik.

t)

Benyújtást
követően
a
támogatási
kérelem
tartalmi
elemeinek változtatására nincs
lehetőség.
Az
ilyen
jellegű
módosítási igények nem vehetők
figyelembe.

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.

v)

A kivitelezés során kizárólag, a
Magyar Mérnöki Kamaránál vagy
a Magyar Építész Kamaránál
érvényes
regisztrációval
rendelkező, műszaki ellenőrzésre
vonatkozó
megfelelő
jogosultsággal
bíró
műszaki
ellenőr alkalmazása fogadható el.

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,
felhívásban, támogatói okiratban,
támogatási
szerződésben
meghatározott
más
jogosultak
hozzáférhetnek.
v)

A kivitelezés során kizárólag, a
Magyar Mérnöki Kamaránál vagy a
Magyar
Építész
Kamaránál
érvényes regisztrációval rendelkező,
műszaki
ellenőrzésre vonatkozó
megfelelő
jogosultsággal
bíró
műszaki
ellenőr
alkalmazása
fogadható el.

3.4.1.4 Kötelező
vállalások

A
projekt
műszaki,
szakmai
tartalmának meghatározásához az
alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:
A támogatást igénylőnek vállalnia kell,
hogy a fenntartási időszak végéig a
támogatási
kérelemben
megadott
bázisértékhez
képest
nő
a
fejlesztéssel érintett ipari parkba
betelepült vállalkozások körében a
KKV-k aránya.

Betelepült vállalkozásnak minősül,
az
a
gazdasági
társaság,
amelynek az „Ipari Park” címet
viselő szervezettel betelepülési
szerződése van, és amelynek az
ipari park területe, illetve annak
területén fekvő helyrajzi szám
szerinti
terület
a
cégnyilvántartásban
székhelyeként vagy telephelyeként
bejegyzésre
került,
és
ott
gazdasági
tevékenységet
is
folytat.
A kötelező
kapcsolódó
mutatók:

vállalásokhoz
monitoring

Az alábbi mutatók a kötelező
vállalásokhoz
kapcsolódóan
kerülnek bekérése. A kötelező
vállalásokhoz
kapcsolódó
monitoring mutatók esetében a
vállalt célérték nem teljesítése
szankcionálásra kerül.

A projekt műszaki, szakmai tartalmának
meghatározásához az alábbi elvárások
figyelembe vétele szükséges:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell,
hogy a fenntartási időszak végéig a
támogatási kérelemben megadott
bázisértékhez képest nő az ipari park
illetve tudományos és technológiai
park alapterületének kihasználtsága,
betelepítettsége
A kötelező vállalásokhoz kapcsolódó
monitoring mutatók:
Az
alábbi
mutatók
a
kötelező
vállalásokhoz
kapcsolódóan
kerülnek
bekérése. A kötelező vállalásokhoz
kapcsolódó monitoring mutatók esetében
a
vállalt
célérték
nem teljesítése
szankcionálásra kerül.
Mutató neve

Mértékegység

Az ipari park vagy
és tudományos és
technológiai park
betelepítettségének
aránya

%

Betelepült kkv-k
száma8

db

Mutató
forrása
Támogatá
st igénylő
adatszolgál
tatása

Támogatá
st igénylő
adatszolgál
tatása

Betelepült vállalkozásnak minősül, az
a gazdasági társaság, amelynek az
„Ipari Park” illetve „Tudományos és
Technológiai Park” címet viselő
szervezettel
vagy
ilyen
parkot
üzemeltető szervezettel betelepülési
Mértékszerződése van, és amelynek az ipari
Mutató neve
Mutató forrása
egység
park
illetve
tudományos
és
A fejlesztéssel
technológiai
park
területe,
illetve
érintett területre
Támogatást igénylő
%
betelepült KKV-k
adatszolgáltatása
annak területén fekvő helyrajzi szám
aránya
szerinti terület a cégnyilvántartásban
székhelyeként vagy telephelyeként
A megvalósítás és a fenntartás bejegyzésre került, és ott gazdasági
időszakában a kedvezményezett a tevékenységet is folytat.
projekt megvalósulásáról köteles A megvalósítás és a fenntartás
időszakában a kedvezményezett a
8 A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet 8. szemponthoz kapcsolódóan.

3.6.1. A projekt területi
korlátozása

adatot szolgáltatni.
A fenti kötelező vállalásokhoz
kapcsolódó mutatók teljesítésének
vizsgálata
a
benyújtandó
fenntartási jelentések ellenőrzése
során történik.

projekt
megvalósulásáról köteles
adatot szolgáltatni.
A
fenti
kötelező
vállalásokhoz
kapcsolódó mutatók teljesítésének
vizsgálata a benyújtandó fenntartási
jelentések ellenőrzése során történik.

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!

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!

Nem
támogatható
a
magyarországi
régió
megvalósuló fejlesztés.

Nem
támogatható
a
magyarországi
régió
megvalósuló fejlesztés.

Középterületén

A
fejlesztés
megvalósulásának
helyszíne az „Ipari Park” címmel
rendelkező, a támogatást igénylő
saját tulajdonában álló terület.
A
megvalósítás
helyszínére
vonatkozóan a kedvezményezettnek a
vonatkozó
hatósági
engedéllyel/engedélyekkel
rendelkeznie
kell,
azokban
az
esetekben, amikor a támogatásból
megvalósuló
fejlesztés
engedélyköteles
tevékenységhez
kapcsolódik.
A beszerzett eszközöket, immateriális
javakat a megvalósítás helyszínéül
szolgáló
ingatlanra
(székhelyre,
telephelyre, vagy fióktelepre) kell
számvitelileg aktiválni. Hardver és
szoftver eszközök beszerzése esetén
a megvalósulási helyszínnek az a
telephely vagy fióktelep minősül,
amelyre a beszerzett
eszközök
számvitelileg aktiválásra kerülnek. A
támogatott fejlesztéseket (beleértve
az
informatikai fejlesztéseket) a
támogatást
igénylő
köteles
a
megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
Működő
telephely/fióktelep
igazolására szolgáló dokumentumok,

Középterületén

A fejlesztés megvalósulási helyszínének
többségi magántulajdonban lévő
„Ipari
Park”
címmel
illetve
„Tudományos és Technológiai Park”
címmel rendelkező területen kell
elhelyezkednie.
a támogatást igénylő, illetve a
támogatást
igénylő
vagy
a
651/2014/EU rendelet 1. számú
melléklete
alapján
meghatározott
partner vagy kapcsolt vállalkozása
többségi tulajdonában álló területnek
kell
lennie.A
fejlesztés
megvalósulásának helyszíne az „Ipari
Park”
címmel
rendelkező,
a
támogatást igénylő saját tulajdonában
álló terület.
A megvalósítás helyszínére vonatkozóan
a kedvezményezettnek a vonatkozó
hatósági
engedéllyel/engedélyekkel
rendelkeznie kell, azokban az esetekben,
amikor a támogatásból megvalósuló
fejlesztés
engedélyköteles
tevékenységhez kapcsolódik.
A beszerzett eszközöket, immateriális
javakat
a
megvalósítás
helyszínéül
szolgáló
ingatlanra
(székhelyre,

3.6.2. A fejlesztéssel
érintett ingatlanra
vonatkozó feltételek

amelyek
egyikének
rendelkezésre
állása igazolja a valódi működést:
 Iparűzési adó fizetésigazolás.
 Engedélyköteles tevékenység
esetén hatósági engedélyek
megléte.
 Közüzemi
számla
(önmagában a rendelkezésre
állási
díj
vagy
alapdíj
megfizetése nem elegendő).
A
felsorolt
dokumentumok
a
támogatási
kérelem
jogosultsági
ellenőrzése, tartalmi értékelése során,
valamint
a megvalósítás
és
a
fenntartás
időszakában
bármikor
bekérhetőek.
A
dokumentumok
rendelkezésre
állása
a
projekt
megvalósítási időszakában bármikor
ellenőrizhető.

telephelyre,
vagy
fióktelepre)
kell
számvitelileg
aktiválni.
Hardver
és
szoftver eszközök beszerzése esetén a
megvalósulási helyszínnek az a telephely
vagy fióktelep minősül, amelyre a
beszerzett
eszközök
számvitelileg
aktiválásra
kerülnek.
A
támogatott
fejlesztéseket (beleértve az informatikai
fejlesztéseket) a támogatást igénylő
köteles
a
megvalósítás
helyszínén
üzemeltetni.

Támogatás
abban
az
esetben
folyósítható,
amennyiben
a
fejlesztéssel
érintett
ingatlan(ok)
tulajdoni viszonyai az
ÁÚF c.
dokumentum 7. pontjában foglaltaktól
eltérően
az
alábbi
feltételeknek
megfelelnek:

Támogatás
abban
az
esetben
folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel
érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az
ÁÚF c. dokumentum
7. pontjában
foglaltaktól
eltérően
az
alábbi
feltételeknek megfelelnek:

Nem támogatható olyan projekt,
amely
a
beruházást, illetve a
fejlesztést olyan ingatlanon (saját,
lízingelt
vagy
bérelt)
kívánja
megvalósítani, amely a támogatási
kérelem benyújtásának időpontjában
nem per, - és igénymentes, kivéve, ha
a
támogatást
igénylő
az
igényjogosultja, továbbá bérelt vagy
lízingelt ingatlan esetében a bérleti
vagy lízing szerződés, az ingatlan
használatba
vételének
egyéb
eseteiben közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt
használati megállapodás kizárólagos
joggal nem biztosítja a támogatással
megvalósuló
létesítmény
üzemeltetésének
lehetőségét
legalább a fenntartási kötelezettség
idejére.
Amennyiben

a

beruházást,

illetve

Nem támogatható olyan projekt, amely a
beruházást, illetve a fejlesztést olyan
ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a
támogatási
kérelem
benyújtásának
időpontjában nem per, - és igénymentes,
kivéve, ha a támogatást igénylő az
igényjogosultja.
Amennyiben
a
beruházást,
illetve
fejlesztést osztatlan közös tulajdonban
álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a
támogatási
kérelem
jogosultságának
feltétele
a
tulajdonostársak
között
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba
foglalt
használati
megállapodás, és az ahhoz tartozó
használati
megosztásra
vonatkozó
vázrajz támogatási kérelemmel történő
benyújtása. A per,- és igénymentesség
követelményének az osztatlan közös
tulajdon
azon
tulajdoni
hányada
vonatkozásában kell teljesülnie, amely a
beruházás (fejlesztés) helyszíne.

fejlesztést
osztatlan
közös
tulajdonban álló ingatlanon kívánják
megvalósítani, a támogatási kérelem
jogosultságának
feltétele
a
tulajdonostársak között közokiratba
vagy
teljes
bizonyító
erejű
magánokiratba
foglalt
használati
megállapodás, és az ahhoz tartozó
használati megosztásra vonatkozó
vázrajz
támogatási
kérelemmel
történő benyújtása. A per,- és
igénymentesség követelményének az
osztatlan
közös
tulajdon
azon
tulajdoni hányada vonatkozásában
kell teljesülnie, amely a beruházás
(fejlesztés) helyszíne.
4.1. Támogatást
igénylők köre

Jelen
felhívás
keretében
támogatási kérelem benyújtására
konzorciumi
formában
nincs
lehetőség.
A felhívásra támogatási kérelmet
nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és
középvállalkozások 9:
a) amelyek többségi (50% feletti
arányban)
magántulajdonban
állnak,
kivéve
azokat
a
szervezeteket, amelyekben 2550%
közötti
mértékben
tulajdonos
olyan
helyi
önkormányzat, amely több mint
5000 lakossal és 10 millió
eurónak megfelelő forintösszeget
meghaladó
költségvetéssel
rendelkezik.
b) amelyek
„Ipari
Park”
cím
birtokosai és a fejlesztéssel
érintett ipari park területének
kizárólagos tulajdonosai
c) amelyek, vagy amelyeknek 50%nál
nagyobb
tulajdonrésszel
rendelkező
tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély

9

Jelen felhívás keretében támogatási
kérelem benyújtására konzorciumi
formában nincs lehetőség.
A
felhívásra
támogatási
kérelmet
nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és
11
középvállalkozások :
a) amelyek
a.

„Ipari Park” illetve „Tudományos és
Technológiai Park” cím birtokosai,
amelyek a támogatási kérelem
benyújtásakor
rendelkeznek
Tudományosés
Technológiai
Park címmel (a nemzetgazdasági
miniszter által, a 297/2011. (XII.
22.) Korm. rendelet az ipari
parkokról
5.
§
(1)-ban
meghatározott írásbeli értesítés
kézhezvételétől;
VAGY
b.

„Ipari
Park”
illetve
„Tudományos és Technológiai
Park” üzemeltetői.

b) amelyek,
vagy
amelynek
a
651/2014/EU rendelet 1. számú
melléklete alapján meghatározott
12
partner
vagy
kapcsolt

Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

tulajdonoson
keresztül
10
kapcsolódó
vállalkozása
rendelkezik legalább egy lezárt
(beszámolóval
alátámasztott),
teljes (365 napot jelentő) üzleti
évvel, melybe az előtársaságként
való működés időszaka nem
számít bele;
d) amelyek, vagy amelyeknek 50%nál
nagyobb
tulajdonrésszel
rendelkező tulajdonos vállalkozás
vagy
magánszemély
tulajdonoson
keresztül
kapcsolódó vállalkozása éves
átlagos
statisztikai
állományi
létszáma a támogatási kérelmek
benyújtását megelőző legutolsó
lezárt,
teljes
üzleti
évben
minimum 1 fő volt;
e) amelyek
Magyarországon
székhellyel rendelkező kettős
könyvvitelt
vezető
gazdasági
társaságok, szövetkezetek vagy
az Európai Gazdasági Térség
területén
székhellyel
és
Magyarországon
fiókteleppel
rendelkező szövetkezetek vagy
kettős
könyvvitelt
vezető
gazdasági társaságok fióktelepei,
jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok,
b) szövetkezetek.

vállalkozása rendelkezik legalább
egy
lezárt
(beszámolóval
alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti évvel, melybe az
előtársaságként
való
működés
időszaka nem számít bele;
c) amelyek,
vagy
amelyeknek
a
651/2014/EU rendelet 1. számú
melléklete alapján meghatározott
partner vagy kapcsolt vállalkozása
éves átlagos statisztikai állományi
létszáma a támogatási kérelmek
benyújtását
megelőző
legutolsó
lezárt, teljes üzleti évben minimum 1
fő volt;
d) amelyek,
vagy
amelyeknek
a
651/2014/EU rendelet 1. számú
melléklete alapján meghatározott
partner vagy kapcsolt vállalkozása
esetében a támogatási kérelem
benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok
által
jóváhagyott),
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti árbevétel vagy
mérlegfőösszeg
összege
a
támogatási kérelemben szereplő
elszámolható
összköltséget
meghaladja.
e) amelyek az érintett „Ipari Parkban”
illetve
„Tudományos
és
Technológiai Parkban” székhellyel,
telephellyel vagy fiókteleppel (az
Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel
és
Magyarországon
fiókteleppel
rendelkező
szövetkezetek
vagy
kettős
könyvvitelt
vezető
gazdasági
társaságok esetében) rendelkeznek.
jogi forma szerint:
c) kettős
könyvvitelt
vezető
gazdasági társaságok,
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Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek,
vagyis 25%-ot nem haladja meg az esetleges állami tulajdonrész.
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d) szövetkezetek.
4.2. Támogatásban
nem részesíthetők
köre

Az ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró
okok fejezetben szereplő feltételeken
túl,
az
alábbi
szempontok
bármelyikének teljesülése esetén nem
nyújtható támogatás azon támogatást
igénylő részére:

Az ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró
okok fejezetben szereplő feltételeken túl,
az alábbi szempontok bármelyikének
teljesülése
esetén
nem
nyújtható
támogatás azon támogatást igénylő
részére:

1) amely
olyan projektet kíván 1) amely
olyan
projektet
kíván
megvalósítani, amelynek tartalma
megvalósítani, amelynek tartalma a
a felhívásban megfogalmazott
felhívásban megfogalmazott célokkal
célokkal nincs összhangban,
nincs összhangban,
2) amelynek a saját tőkéje a 2) amelynek a saját tőkéje a támogatási
támogatási kérelem benyújtását
kérelem
benyújtását
megelőző
megelőző
jóváhagyott
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés,
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a
illetve
a
tulajdonosok
által
tulajdonosok által jóváhagyott)
jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes
legutolsó lezárt, teljes üzleti év
üzleti év éves beszámolója alapján
éves
beszámolója
alapján
negatív
negatív
3) akinek, vagy amelynek a támogatási
3) akinek,
vagy
amelynek
a
kérelem
benyújtását
megelőző
támogatási kérelem benyújtását
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés,
megelőző
jóváhagyott
illetve
a
tulajdonosok
által
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a
jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes
tulajdonosok által jóváhagyott)
üzleti év éves beszámolója alapján a
legutolsó lezárt, teljes üzleti év
saját tőkéje a törzstőke (alaptőke)
éves beszámolója alapján a saját
jogszabályban
előírt
legkisebb
tőkéje a törzstőke (alaptőke)
mértéke alá csökkent.
jogszabályban előírt legkisebb
4) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és
mértéke alá csökkent.
Vámhivatal
(NAV),
illetve
az
4) azon szervezet részére, amely
elődszervezete az APEH által indított
az Európai Bizottság európai
végrehajtási eljárás van folyamatban
uniós versenyjogi értelemben
a támogatási kérelem benyújtásának
vett
állami
támogatás
időpontjában.

visszafizetésére
kötelező
határozatának nem tett eleget,
5) olyan feltétellel, amely az
európai uniós jog megsértését
eredményezi.
6) amely a GINOP 1.2.4-16 jelű
felhívásra egy naptári évben belül
úgy nyújt be újabb támogatási
kérelmet, hogy az elsőként
benyújtott támogatási kérelem

5) amely mezőgazdasági termelőnek
minősül, – azaz olyan természetes
vagy jogi személy, amelynek a
támogatási
kérelem
benyújtását
megelőző
jóváhagyott,
legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló
szerinti árbevételének, vagy egyéni
vállalkozók esetében az adóalapba
beszámított
bevételének
legalább

nem került visszavonásra, illetve
elutasításra.

50%-a
mezőgazdasági
14
tevékenységből származik .;

7) amellyel szemben a Nemzeti 6) amely jelen támogatási kérelemmel
Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve
megvalósítani kívánt projektje Annex
az elődszervezete az APEH által
I. 10. vagy 12. árucsoportjába tartozó
indított végrehajtási eljárás van
termékek
raktározását-tárolását
folyamatban
a
támogatási
(intervenciós
gabonaraktár,
kérelem
benyújtásának
gabonatároló,
-silók,
magtár,
időpontjában.
terménytároló, takarmánytároló stb.)
szolgáló létesítmények létrehozására,
8) amely
mezőgazdasági
korszerűsítésére, fejlesztésére irányul
termelőnek minősül, – azaz olyan
természetes vagy jogi személy, 7) amelyek,
vagy
amelyek
által
amelynek a támogatási kérelem
üzemeletetett
ipari
terület
nem
benyújtását
megelőző
rendelkezik
„Ipari
Park”
vagy
jóváhagyott,
legutolsó
lezárt,
„Tudományos és Technológiai Park”
teljes üzleti év éves beszámoló
címmel
szerinti
árbevételének,
vagy
8) amelyek az érintett „Ipari Parkban”
egyéni vállalkozók esetében az
illetve „Tudományos és Technológiai
adóalapba
beszámított
Parkban”
nem
rendelkeznek
bevételének
legalább
50%-a
székhellyel,
telephellyel
vagy
mezőgazdasági
tevékenységből
fiókteleppel (az Európai Gazdasági
13
származik .;
Térség
területén székhellyel és
9) amely
jelen
támogatási
Magyarországon
fiókteleppel
kérelemmel megvalósítani kívánt
rendelkező szövetkezetek vagy kettős
projektje Annex I. 10. vagy 12.
könyvvitelt
vezető
gazdasági
árucsoportjába tartozó termékek
társaságok esetében).
raktározását-tárolását
9) Amely
esetében
a
támogatási
(intervenciós
gabonaraktár,
kérelemben szereplő elszámolható
gabonatároló,
-silók,
magtár,
összköltség meghaladja a támogatást
terménytároló,
takarmánytároló
igényő vagy a 651/2014/EU rendelet
stb.)
szolgáló
létesítmények
1.
számú
melléklete
alapján
létrehozására, korszerűsítésére,
meghatározott partner vagy kapcsolt
fejlesztésére irányul
vállalkozása
támogatási
kérelem
10) amelyek többségi önkormányzati
benyújtását megelőző jóváhagyott
tulajdonban állnak, kivéve azokat
(közgyűlés,
taggyűlés,
illetve
a
a szervezeteket, amelyekben 25tulajdonosok
által
jóváhagyott),
50%
közötti
mértékben
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
tulajdonos
olyan
helyi
beszámoló szerinti
önkormányzat, amely több mint
a. árbevétel összegét,
5000 lakossal és 10 millió
13

14
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eurónak megfelelő forintösszeget
meghaladó
költségvetéssel
b.
rendelkezik.

VAGY
mérlegfőösszegét.

kizáró
okok
a
Helyi
11) amelyek nem rendelkeznek „Ipari További
infrastruktúra
fejlesztéséhez
nyújtott
Park” címmel
beruházási
támogatás
támogatási
12) amelyek a fejlesztéssel érintett
kategória esetén:
ipari
park
területének
nem
1) a halászati és akvakultúra-termékek
kizárólagos tulajdonosai
piacának közös szervezéséről, az
További kizáró okok a Helyi
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK
infrastruktúra
fejlesztéséhez
tanácsi
rendelet
módosításáról,
nyújtott beruházási támogatás
valamint a 104/2000/EK tanácsi
támogatási kategória esetén:
rendelet hatályon kívül helyezéséről
1) a
halászati és
akvakultúraszóló,
2013.
december
11-i
termékek
piacának
közös
1379/2013/EU európai parlamenti és
szervezéséről, az 1184/2006/EK
tanácsi rendeletben meghatározott
és az 1224/2009/EK tanácsi
akvakultúra-termékek
termeléséhez,
rendelet módosításáról, valamint
feldolgozásához és értékesítéséhez
a 104/2000/EK tanácsi rendelet
nyújtott támogatás,
hatályon kívül helyezéséről szóló,
2) elsődleges
mezőgazdasági
2013.
december
11-i
termeléshez nyújtott támogatás,
1379/2013/EU európai parlamenti
és
tanácsi
rendeletben 3) azon támogatást igénylő részére
nyújtott
támogatás,
amely
azt
meghatározott
akvakultúramezőgazdasági
termékek
termékek
termeléséhez,
feldolgozásához
vagy
feldolgozásához
és
forgalmazásához
használja
fel,
értékesítéséhez
nyújtott
amennyiben
támogatás,
2)

elsődleges
mezőgazdasági
termeléshez nyújtott támogatás,

3) azon támogatást igénylő részére
nyújtott támogatás, amely azt
mezőgazdasági
termékek
feldolgozásához
vagy
forgalmazásához használja fel,
amennyiben

- a támogatás összege az elsődleges
termelőktől beszerzett vagy érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek
ára vagy
mennyisége
alapján kerül rögzítésre, vagy
a
támogatás
az
elsődleges
termelőknek
történő teljes
vagy
részleges továbbítástól függ,

- a támogatás összege az 4) nehéz helyzetben lévő vállalkozás
részére nyújtott támogatás,
elsődleges termelőktől beszerzett
vagy érintett vállalkozások által 5) exporttal kapcsolatos tevékenységhez
forgalmazott ilyen termékek ára
nyújtott támogatás, ha az az exportált
vagy mennyisége alapján kerül
mennyiségekhez, értékesítési hálózat
rögzítésre, vagy
kialakításához és működtetéséhez
vagy
az
exporttevékenységgel
- a támogatás az elsődleges
összefüggésben
felmerülő
egyéb
termelőknek történő teljes vagy
folyó
kiadásokhoz
közvetlenül
részleges továbbítástól függ,

4) nehéz
helyzetben
vállalkozás
részére
támogatás,

lévő
nyújtott 6)

kapcsolódik,
ha a nyújtott támogatást import áru
helyett hazai áru használatától teszik
függővé,

5) exporttal
kapcsolatos
tevékenységhez
nyújtott 7) a 2010/787/EU tanácsi határozat
támogatás, ha az az exportált
hatálya alá tartozó versenyképtelen
mennyiségekhez,
értékesítési
szénbányák bezárásához kapcsolódó
hálózat
kialakításához
és
támogatás,
működtetéséhez
vagy
az
8) azon szervezet részére, amely az
exporttevékenységgel
Európai Bizottság európai uniós
összefüggésben felmerülő egyéb
versenyjogi értelemben vett állami
folyó kiadásokhoz közvetlenül
támogatás visszafizetésére kötelező
kapcsolódik,
határozatának nem tett eleget
6) ha a nyújtott támogatást import
9) olyan feltétellel nyújtott támogatás,
áru
helyett
hazai
áru
amely
az
európai
uniós
jog
használatától teszik függővé,
megsértését eredményezi,
7) a 2010/787/EU tanácsi határozat
10) repülőtéri infrastruktúrához nyújtott
hatálya
alá
tartozó
támogatás,
versenyképtelen
szénbányák
infrastruktúrához
nyújtott
bezárásához
kapcsolódó 11) kikötői
támogatás,
támogatás,
8) azon szervezet részére, amely az 12) dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez
nyújtott támogatás,
Európai Bizottság európai uniós
versenyjogi
értelemben
vett 13) olyan
infrastruktúrához
nyújtott
állami támogatás visszafizetésére
támogatás, amelyre a 651/2014/EU
kötelező határozatának nem tett
bizottsági
rendelet egyéb cikke
eleget
alapján (a 14. cikk szerinti regionális
beruházási
támogatás
kivételével)
9) olyan
feltétellel
nyújtott
nyújtható támogatás.
támogatás, amely az európai
uniós
jog
eredményezi,

megsértését

További kizáró okok a Csekély
összegű
támogatás támogatási
kategória esetén:

10) repülőtéri
infrastruktúrához
nyújtott támogatás,
3) a közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás
fejében
történő
11) kikötői infrastruktúrához nyújtott
végző vállalkozások számára nyújtott
támogatás,
támogatás
teherszállító
járművek
12) dedikált
infrastruktúra
megvásárlására.
fejlesztéséhez
nyújtott
4) Hitel
vagy
kezességvállalás
támogatás,
formájában nyújtott támogatás esetén
13) olyan infrastruktúrához nyújtott
nem lehet kedvezményezett az a
támogatás,
amelyre
a
vállalkozás,
amelyet
kollektív
651/2014/EU bizottsági rendelet
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak
egyéb cikke alapján (a 14. cikk
vagy hitelezői kérelemre kollektív
szerinti
regionális
beruházási
fizetésképtelenségi eljárás alá lenne

támogatás kivételével) nyújtható
támogatás.
További kizáró okok a Csekély
összegű támogatás támogatási
kategória esetén:

vonható,
valamint
az
a
nagyvállalkozás,
amely
Bhitelminősítésnek
megfelelő
helyzetnél rosszabb helyzetben van.
További kizáró okok a Regionális
beruházási támogatási kategória
esetén:

1) a
közúti
kereskedelmi
árufuvarozást
ellenszolgáltatás
fejében
történő
végző 1) amelynek
fejlesztési
igénye
az
vállalkozások számára nyújtott
Európai Unióról szóló Szerződés 1.
támogatás teherszállító járművek
számú mellékletében (Annex I.)
megvásárlására.
szereplő mezőgazdasági termékek
elsődleges termelésével kapcsolatos
2) Hitel
vagy
kezességvállalás
beruházásokra irányul, azaz nincs
formájában nyújtott támogatás
kizárva
az
a
feldolgozással
esetén
nem
lehet
kapcsolatos beruházás, amelynek
kedvezményezett
az
a
eredményeként a feldolgozott termék
vállalkozás,
amelyet
kollektív
nem
minősül
mezőgazdasági
fizetésképtelenségi eljárás alá
terméknek,
vontak vagy hitelezői kérelemre
kollektív
fizetésképtelenségi 2) amely
acélipari
tevékenységhez,
eljárás
alá
lenne
vonható,
hajógyártási
tevékenységhez,
valamint az a nagyvállalkozás,
szénipari
tevékenységhez,
amely
B-hitelminősítésnek
szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
megfelelő helyzetnél rosszabb
ellenszolgáltatásért
végzett
légi,
helyzetben van.
tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton
történő személy- vagy áruszállítási
szolgáltatás nyújtásához, vagy a
kapcsolódó infrastruktúrához, vagy
energiatermelési,
energiaelosztási
tevékenységhez és energetikai célú
infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz igényel támogatást,
3) ha a kérelmet benyújtó beruházó,
vagy a kérelmet benyújtó beruházóval
egy
vállalatcsoportba
tartozó
beruházó a támogatási kérelem
benyújtását megelőző két évben a
támogatási
kérelemmel
érintett
tevékenységgel azonos vagy hasonló
tevékenységet szüntetett meg az
Európai
Gazdasági
Térség
(a
továbbiakban: EGT) területén, vagy a
támogatási kérelem benyújtásakor
bármelyikőjük
tervezi,
hogy
a
támogatási kérelem benyújtásától a
beruházás
befejezéséig,
valamint
hogy
a beruházás befejezésétől

számított két éven belül a támogatási
kérelemmel érintett tevékenységgel
azonos vagy hasonló tevékenységet
szüntet meg az EGT területén,
4) amely
szélessávú
infrastruktúra
kiépítéséhez
igényel
támogatást,
kivéve a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 14. cikk (10) bekezdésében
meghatározott feltételekkel,
5) amely
kutatási
infrastruktúra
fejlesztéséhez igényel támogatást,
kivéve a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 14. cikk (11) bekezdésében
meghatározott feltételekkel,
6) azon beruházások esetében, ahol az
elszámolható költség nagyobb, mint
100
millió
eurónak
megfelelő
forintösszeg.
4.3. A támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és módja

Jelen
felhívás
keretében
a Jelen felhívás keretében a 272/2014.
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2)
47. § (2) bekezdése alapján a bekezdése alapján a támogatási
támogatási kérelmek benyújtására kérelmek benyújtására a felhívás
a felhívás közzétételét követően, a közzétételét
követően,
a
benyújthatóság
időpontjától benyújthatóság időpontjától számított
számított
24
hónapig
van 24 hónapig van lehetőség.
lehetőség.
e) A támogatási kérelmek benyújtása
a) A
támogatási
kérelmek
benyújtása 2016. május 17től
2018.
május
17-ig
f)
lehetséges.

2016. május 17-től 2018. május 17-ig
lehetséges.
A támogatási kérelem benyújtásának
módja: Online benyújtás elektronikus
kitöltőprogramon keresztül.

b) A
támogatási
kérelem
benyújtásának
módja:
g) Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő
Online
benyújtás
programban véglegesített támogatási
elektronikus
kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt
kitöltőprogramon keresztül.
módon
kell
csatolni a kérelem
c) Amennyiben a támogatást
elektronikus
benyújtását
hitelesítő,
igénylő
vagy
annak
a
cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
651/2014/EU rendelet 1.
Felhívjuk a figyelmet, hogy aláírás
számú melléklete alapján
bélyegző használata nem minősül
meghatározott partner vagy
cégszerű aláírásnak, így az ezzel
kapcsolt
vállalkozása
a
ellátott nyilatkozatok nem minősülnek
GINOP
1.2.4-16
jelű
cégszerűen aláírtnak.
felhívásra egy naptári évben
A nyilatkozat papír alapú példányát –
egyszerre több támogatási
ha azt nem minősített elektronikus
kérelmet
nyújt
be,
az

elsőként
benyújtott
támogatási kérelem kerül
elbírálásra,
a
többi
támogatási
kérelem
automatikusan elutasításra
kerül.
Újabb
támogatási
kérelem ugyanazon naptári
évben az előzőleg benyújtott
támogatási
kérelem
visszavonását,
elutasító
döntés meghozatalát vagy a
felhívás
keretében
támogatásban
részesült
projekt
záró
kifizetési
igénylésének
benyújtását
követően nyújtható be.
d) 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.
Felhívjuk a figyelmet, hogy
aláírás
bélyegző
használata nem minősül
cégszerű aláírásnak, így
az
ezzel
ellátott
nyilatkozatok
nem
minősülnek
cégszerűen
aláírtnak.

18

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
19
20
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.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a
határidő
kezdőnapja
nem
munkanap, a határidő a következő
munkanapon kezdődik, illetve ha a
határidő
utolsó
napja
nem
munkanap, a határidő a következő
munkanapon jár le.

A nyilatkozat papír alapú példányát
–
ha
azt
nem
minősített
15
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

15

Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás -létrehozó
eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki .

expressz
postai
16
szolgáltatás /futárposta17
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
18

Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás -létrehozó
eszközzel hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki .
19
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai
szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a pos tai küldeményt
belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő
harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti , és
emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet telj esít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén v agy fióktelepén történő felvétele.
20

A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán
belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja
oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezh essen a postai küldemény címzettjének vagy címének a
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hog y
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései alapján nem vehető igénybe.
16
A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai
szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a pos tai küldeményt
belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő
harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti , és
emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít:
a) nyomon követhető kezelés;
b) utánvétel;
c) tértivevény;
d) értéknyilvánítás;
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés;
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele .
17

A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán
belül teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai
küldemény felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja
oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a
megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, h ogy
amennyiben postafiók címre kell beküldeni a támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései alapján nem vehető igénybe.

kódszámát,
a
támogatást
igénylő nevét és címét.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a
határidő
kezdőnapja
nem
munkanap,
a
határidő
a
következő
munkanapon
kezdődik, illetve ha a határidő
utolsó napja nem munkanap, a
határidő
a
következő
munkanapon jár le.
4.4.1. Kiválasztási
eljárásrend

A felhívásra beérkező támogatási
kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet alapján standard kiválasztási
eljárásrend
alapján
kerülnek
elbírálásra
a
felhívás
4.4.2.3.
pontjában foglalt tartalmi értékelési
szempontoknak
való
megfelelés
szerinti sorrendiség alapján.
Az alábbi értékelési határnapokig
benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:


2016. július 19.



A
felhívásra
beérkező
támogatási
kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet alapján standard kiválasztási
eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra a
felhívás 4.4.2.3. pontjában foglalt tartalmi
értékelési
szempontoknak
való
megfelelés szerinti sorrendiség alapján.
Az
alábbi
értékelési
határnapokig
benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:


2016. július 19.



2016. július 19-ét követően minden
hónap utolsó keddi napja

2016. július 19-ét követően
minden hónap utolsó keddi  2017. november 28.
napja.
 2017. november 28-át követően 2018.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.)
január 16. 12 óra
Korm. rendelet szabályai szerint  2018. január 16-át követően minden
lehetőség
van
hiánypótlásra
és
hónap utolsó keddi napján 12 óráig.
tisztázó kérdés feltevésére.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.)
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet
szabályai
szerint
Korm. rendelet szabályai szerint nincs lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó
lehetőség szóbeli egyeztetésre.
kérdés feltevésére.
Az irányító hatóság a támogatási
kérelmekről
való
döntés
megalapozására
Döntés-előkészítő
Bizottságot hív össze.
A támogató döntést követően a
kedvezményezettel
Támogatási
Szerződés kerül megkötésre.
Az eljárásrendre vonatkozó további
információk az ÁÚF 3. pontjában (A

Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.)
Korm. rendelet szabályai szerint nincs
lehetőség szóbeli egyeztetésre.
Az
irányító hatóság a támogatási
kérelmekről való döntés megalapozására
Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.
A
támogató
döntést
követően
a
kedvezményezettel
Támogatási
Szerződés kerül megkötésre.

támogatási k érelmek benyújtásának
és elbírálásának módja) találhatóak.

4.4.2. Kiválasztási
kritériumok, 3. Tartalmi
értékelési szempontok

Értékelési előfeltételek

A
B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Kapcsolódik-e a fejlesztés a
felhívás céljaihoz.
A fejlesztés költségvetése reális
és takarékos módon került-e
összeállításra.
A fejlesztés ütemezése reális és a
fejlesztés
szakmailag
megvalósítható.
A projekt meglévő ipari parkok
fejlesztéseire irányul és nem új
ipari parkok létrehozására.
A támogatási kérelem megfelel a
Felhívás 3.1. A projekt keretében
megvalósítandó
tevékenységek
pontjában rögzített feltételeknek.
A
benyújtott
támogatási
kérelemben bemutatásra került a
tervezett
infrastrukturális
fejlesztések iránti piaci kereslet.
Új ingatlan beruházás esetén a
fejlesztéssel
érintett
ingatlan
megfelel a felhívás 3.4.1.1. l), n)
pontjában
felsorolt
energiahatékonysági,
energetikai
elvárásoknak.
A
támogatási
kérelmében
bemutatott projekt megvalósítása
a Felhívás 3.4.1.1. s) pontjában
foglaltak alapján nem hordoz
kiemelkedően jelentős kockázatot.
A
támogatást
igénylő
a
támogatást nem a halászati és
akvakultúra-termékek
piacának
közös
szervezéséről,
az
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK
tanácsi rendelet módosításáról,
valamint a 104/2000/EK tanácsi
rendelet
hatályon
kívül
helyezéséről
szóló,
2013.
december
11-i
1379/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi
rendeletben
meghatározott
akvakultúra-termékek
termeléséhez, feldolgozásához és
értékesítéséhez használja fel.
Amennyiben
a
fejlesztéssel
érintett
ipari
parkban
vagy
iparterületen
nagyvállalkozás
működik, a teljes területet érintő
költségek arányosításra kerültek a
nagyvállalkozások által használt
terület/teljes használatba adható
terület
arányában.
A
teljes
területet
érintő
költségek
nagyvállalkozásokra jutó
része
nem
elszámolható
költségnek
minősül.
A projekt nem tartalmaz a Felhívás
keretében
nem
támogatható
lakáscélú
épületek
építése,
felújítása,
bővítése,
lakáscélú
épületekkel
kapcsolatos
akadálymentesítést és/vagy olyan
eszközbeszerzést, amely nem az
ipari
park
üzemeltetéséhez
szükséges.
A fejlesztési igény nem az Európai
Unióról szóló Szerződés 1. számú
mellékletében (Annex I.) szereplő
10.
vagy 12. árucsoportjába
tartozó
termékek raktározásáttárolását
(intervenciós
gabonaraktár,
gabonatároló,
silók,
magtár,
terménytároló,
takarmánytároló
stb.)
szolgáló
létesítmények
létrehozására,
korszerűsítésére,
fejlesztésére
irányul.
A fejlesztési igény nem minősül
szinten
tartó,
helyettesítő
beruházásnak.

Minősít
és/
Adható
pontsz
ám
igen/ne
m

Az
eljárásrendre
vonatkozó
további
információk az ÁÚF 3. pontjában (A
támogatási kérelmek benyújtásának és
elbírálásának módja) találhatóak.
Értékelési előfeltételek
A
B

igen/ne
m

C

igen/ne
m

D

igen/ne
m
igen/ne
m

igen/ne
m

igen/ne
m/nem
releván
s

igen/ne
m

E

F

G

H

igen/ne
m
I

J
igen/ne
m/nem
releván
s

K

igen/ne
m
L

igen/ne
m

M

N

igen/ne
m/nem
releván
s

O

Kapcsolódik-e a fejlesztés a felhívás
céljaihoz.
A fejlesztés költségvetése reális és
takarékos módon került-e összeállításra.
A fejlesztés ütemezése reális és a
fejlesztés szakmailag megvalósítható.
A projekt meglévő ipari parkok illetve
tudományos és technológiai parkok
fejlesztéseire irányul (nem új ipari parkok
illetve
tudományos
és
technológiai
parkok létrehozására)
A támogatási kérelem megfelel a Felhívás
3.1. A projekt keretében megvalósítandó
tevékenységek
pontjában
rögzített
feltételeknek.
A benyújtott támogatási kérelemben
bemutatásra
került
a
tervezett
infrastrukturális fejlesztések iránti piaci
kereslet, illetve a fejlesztés hatása az ipari
vagy tudományos és technológiai park
kihasználtságát illetően.
Új
ingatlan
beruházás
esetén
a
fejlesztéssel érintett ingatlan megfelel a
felhívás 3.4.1.1. l), pontjában felsorolt
energiahatékonysági,
energetikai
elvárásoknak.
A támogatási kérelmében bemutatott
projekt megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1.
s) pontjában foglaltak alapján nem hordoz
kiemelkedően jelentős kockázatot.
A támogatást igénylő a támogatást nem a
halászati
és
akvakultúra-termékek
piacának
közös
szervezéséről,
az
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet
módosításáról,
valamint
a
104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december
11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi
rendeletben
meghatározott
akvakultúra-termékek
termeléséhez,
feldolgozásához
és
értékesítéséhez
használja fel.
Amennyiben a fejlesztéssel érintett ipari
parkban
vagy
tudományos
és
technológiai parkban vagy iparterületen
nagyvállalkozás
működik,
a
teljes
területet érintő költségek arányosításra
kerültek
a
nagyvállalkozások
által
használt terület/teljes használatba adható
terület arányában.
A projekt nem tartalmaz a Felhívás
keretében nem támogatható lakáscélú
épületek építése, felújítása, bővítése,
lakáscélú
épületekkel
kapcsolatos
akadálymentesítést
és/vagy
olyan
eszközbeszerzést, amely nem az ipari
park vagy tudományos és technológiai
park üzemeltetéséhez szükséges.
A fejlesztési igény nem az Európai
Unióról szóló Szerződés 1. számú
mellékletében (Annex I.) szereplő 10. vagy
12. árucsoportjába tartozó termékek
raktározását-tárolását
(intervenciós
gabonaraktár,
gabonatároló,
-silók,
magtár, terménytároló, takarmánytároló
stb.)
szolgáló
létesítmények
létrehozására,
korszerűsítésére,
fejlesztésére irányul.
A fejlesztési igény nem minősül szinten
tartó, helyettesítő beruházásnak.
A fejlesztés nem irányul
-repülőtéri infrastruktúra fejlesztéshez,
vagy
-kikötői infrastruktúra fejlesztéshez, vagy
-dedikált
infrastruktúra fejlesztéséhez,
illetve
-olyan
infrastruktúra
fejlesztéshez,
amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet
egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti
regionális
beruházási
támogatás
kivételével) nyújtható támogatás.
A fejlesztési igény nem a közúti
kereskedelmi
árufuvarozást

Minősítés/
Adható
pontszám
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem/ne
m releváns

igen/nem

igen/nem

igen/nem/ne
m releváns

igen/nem

igen/nem

igen/nem/ne
m releváns
igen/nem

igen/nem

N

O

P

A fejlesztés nem irányul
-repülőtéri
infrastruktúra
fejlesztéshez, vagy
-kikötői
infrastruktúra
fejlesztéshez, vagy
-dedikált
infrastruktúra
fejlesztéséhez, illetve
-olyan infrastruktúra fejlesztéshez,
amelyre a 651/2014/EU bizottsági
rendelet egyéb cikke alapján (a 14.
cikk szerinti regionális beruházási
támogatás kivételével) nyújtható
támogatás.
A fejlesztési igény nem a közúti
kereskedelmi
árufuvarozást
ellenszolgáltatásért
végző
vállalkozások
számára,
teherszállító
járművek
megvásárlására irányul.
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.

igen/ne
m

igen/ne
m

ellenszolgáltatásért végző vállalkozások
számára,
teherszállító
járművek
megvásárlására irányul.
Amennyiben a támogatást igénylő a
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet XVI.
fejezete alapján a támogatói döntés
kézhezvételét megelőzően közbeszerzési
igen/nem/ne
P eljárást indított, az a minőségellenőrzési
m releváns
tanúsítvány,
szabályossági/záró
tanúsítvány,
utó/utólagos
ellenőrzési
jelentés szerint a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelt.
Tartalmi értékelési szempontok - Pontszámot csak az
Értékelési előfeltételek mindegyikére igen válasszal
értékelt kérelem kaphat
1.

igen/ne
m/nem
releván
s

2.

b)

c)

2.
a)

b)

3.
a)

b)

Működés időtartama
1 lezárt, teljes üzleti év
2-4 lezárt, teljes üzleti év
5-7 lezárt teljes üzleti év
7-nél több lezárt, teljes üzleti év
A támogatást igénylő szervezet
pénzügyi helyzetének értékelése
Utolsó lezárt üzleti év forgóeszközök
/ utolsó lezárt üzleti év rövid lejáratú
kötelezettségek = x)
x ≤ 1,1
1,1 < x ≤ 1,2
1,2 < x ≤ 1,3
1,3 < x ≤ 1,4
1,4 < x ≤ 1,5
1,5 < x
Az ipari parkban működő KKVaránya (%)
0-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
A projekt értékelése
A fejlesztés eredményeként az ipari
park által nyújtott szolgáltatások
száma nő (A fejlesztéssel
a
betelepültek
által
igénybevett
szolgáltatások száma nő.)
Jelen fejlesztés eredményeként
létrejövő, betelepülésre alkalmas,
terület vagy az épületek nagysága
nő.
A projekt pénzügyi, gazdasági
megvalósíthatósága
Nettó árbevétel arányos beruházás
Összes elszámolható költség/utolsó
lezárt üzleti év éves nettó árbevétel =
x
x < 0,05
0,05 ≤ x ≤ 0,1
0,1 < x ≤ 0,20
0,20 < x ≤ 0,45
0,45 < x ≤ 0,60
0,60 < x ≤ 1,00
1,00 < x
Saját tőke arányos beruházási érték
(%)
(Összes elszámolható költség /
utolsó lezárt üzleti év saját
tőke)*100=x
140 ≤ x
120 ≤ x < 140

12
0
4
8
12

3.

10

0
2
4
6
8
10
15

4.

0/10

0/10
5.
20
10

10

legfeljebb 3 lezárt, teljes üzleti év

0

3-nál több lezárt, teljes üzleti év

2

5-nél több lezárt, teljes üzleti év

4

7-nél több lezárt, teljes üzleti év

6

Üzemi eredmény aránya

8

4,00% és az alatt

0

4,01 % - 8,00 %

2

8,01%-18,00%

4

18,01 % - 35,00 %

6

35,01 % és afelett

8

Befektetett eszköz arányos beruházási
érték (% )
(összes elszámolható költség / utolsó
lezárt év befektetett eszközök)
0,00% alatt, vagy 100,00% felett

0

0,00-40,00% vagy 70,01-100,00%

4

40,01%-70,00%

8

6.

a1: utolsó lezárt év árbevétel
a2: utolsó előtti lezárt év árbevétel
a3: utolsó előtti előtti lezárt év árbevétel
Az utolsó 3 lezárt évben az árbevétel
csökkenő tendenciát mutat.
a1<a2 és a2<a3
Az utolsó 3 lezárt évben az árbevételben
pozitív és negatív irányú változások is
megfigyelhetőek, de a 3 év átlagos árbevételi
eredményét az utolsó lezárt év árbevétele
meghaladja.
(a1+a2+a3)/3<a1
Az árbevétel az utolsó 3 lezárt évben
folyamatosan növekedett.
a1>a2 és a2>a3
A fejlesztés eredményeként az ipari park
illetve a tudományos és technológiai park
által nyújtott szolgáltatások elérhetősége,
vagy színvonala javul.
Meglévő szolgáltatások szélesebb körben
válnak elérhetővé.

5

Meglévő szolgáltatások színvonala javul.

3

A fejlesztés eredményeként az ipari park
illetve a tudományos és technológiai park
által nyújtott szolgáltatások száma
növekszik

6

Egy új szolgáltatás kerül kialakításra.

2

Két új szolgáltatás kerül kialakításra.
Három vagy több
kialakításra.

0
2
4

8

Árbevétel alakulása

0
3
6
9
12
15
20

0
4
7
10
7
4
0

6

[(utolsó lezárt év üzemi (üzleti) eredmény
+ utolsó lezárt év kamatráfordítás) / utolsó
lezárt év mérlegfőösszeg]* 100

Tartalmi értékelési szempontok - Pontszámot csak az
Értékelési előfeltételek mindegyikére igen válasszal
értékelt kérelem kaphat
A támogatást igénylő szervezet
1.
37
értékelése
a)

Működés időtartama

új

szolgáltatás

0

3

5

6

3

4
kerül

6

4.

5.

100 ≤ x < 120
80 ≤ x < 100
60 ≤ x < 80
x < 60
Környezeti fenntarthatósági
szempontok
A fejlesztés hatására az érintett (új,
épített) épület energetikai minősítési
osztálya
az
engedélyes
tervdokumentáció alapján 176/2008
(VI.30.) Korm. R. szerint "A+", vagy
"A", vagy "B" besorolású.
Területi szempont
A beruházás szabad vállalkozási
zóna területén vagy a 290/2014
Korm. rendeletben szereplő komplex
programmal fejlesztendő járások
területén valósul meg.
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
62. § (2) f) pontja és a 62. § (3)
bekezdése
6
alapján a támogatást
igénylő
.
pénzügyi
korrekciót
eredményezett
szabálytalansági
eljárással nem érintett
érintett
nem érintett
Összesen

6
8
10

7.

10

0/10
8.
10
0/10

3

9.

0
3
100

1
0.

1
1.

1
2.

1
3.

Jelen fejlesztés eredményeként létrejövő,
betelepülésre alkalmas, terület vagy az
épületek alapterülete legalább 10% -kal
nő.

5

Nem

0

Igen

5

A fejlesztés eredményeképpen nő az ipari
park illetve tudományos és technológiai
park szolgáltatásait igénybe vevő KKV-k
száma

5

Nem

0

Igen

5

A beruházás szabad vállalkozási zóna
területén vagy a 290/2014 Korm.
rendeletben szereplő komplex
programmal fejlesztendő járások
területén valósul meg

10

Nem

0

Igen

10

A támogatást igénylő rendelkezik
korábban Európai Uniós támogatásból
ipari park illetve tudományos és
technológiai park fejlesztése tárgyában
megvalósított referenciaprojekttel.

8

Nem

0

Igen

8

A projekt keretében sor kerül megújuló
energiaforrások használatára alkalmas
berendezések beszerzésére

7

Nem

0

Igen

7

A támogatást igénylő rendelkezik
érvényes ISO:14001 Környezetközpontú
Irányítási Rendszer tanúsítvánnyal

3

Nem

0

Igen

3

Az ipari parkba illetve a tudományos és
technológiai parkba betelepült kkv -k
száma (db):

15

0-5 db

0

6-10 db

4

11-20 db

8

21-30 db
30 db felett
1
4.

1
5.

a) Az
térítendő

igényelhető vissza nem
támogatás
összege:

15

Az érintett ipari park rendelkezik
"Tudományos és Technológiai Park"
címmel

5

Nem

0

Igen

5

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 62. § (2)
f) pontja és a 62. § (3) bekezdése alapján a
támogatást igénylő pénzügyi korrekciót
eredményezett szabálytalansági eljárással
nem érintett

3

Érintett

0

Nem érintett

3

Összesen

5.3. A támogatás
mértéke, összege

12

100

a) Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege mind „Ipari

minimum 10 000 000 Ft, maximum
100 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke a
21
szabad vállalkozási zónák területén
működő, támogatást igénylő ipari
parkok
esetén
az
összes
elszámolható költség 70 %-a, míg a
szabad vállalkozási zónákon kívül
fekvő ipari parkok esetében az összes
elszámolható költség 50 %-a.
c) A támogatás összege nem
haladhatja meg az elszámolható
költségek és a működési eredmény
azaz a projekt nettó jelenértéke
közötti különbséget
d) A támogatás összegét az I.) és a
II.) pontban szereplő két követelmény
együttes
teljesülésével
kell
meghatározni:
I.
követelmény:
Helyi
infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott
beruházási támogatás
esetén a
támogatás összege nem haladhatja
meg az elszámolható költségeknek és
a
beruházás
működési
22
eredményének a különbségét.
ÉS
II. követelmény: A támogatás
maximális összege nem haladhatja
meg a felhívás 5.3 Fejezet b) pont
szerinti
mértékét
a
projekt
elszámolható költségéhez viszonyítva
AZAZ a támogatás összege nem lehet
nagyobb mint az I. és a II.
követelmény
által
meghatározott
alacsonyabb támogatási összeg.
Részletesen:
I. követelmény:
𝑛

𝑇𝐼 ≤ 𝐼0 − (∑
𝑖=1

Ahol:
•

T

21 A felhívás 2. számú melléklete szerint
22
651/2014/EU rendelet 2. cikk 39 pont
23 A felhívás 2. számú melléklete szerint
24
651/2014/EU rendelet 2. cikk 39 pont

I

𝑅𝑖 − 𝐷𝑖
(1 + 𝑡) 𝑖

𝑉𝑛
+
)
(1 + 𝑡)𝑛
= az I. követelmény
által

Park”,
mind
„Tudományos
és
Technológiai
Park”
címmel
rendelkező, vagy „Ipari Parkot”
illetve
„Tudományos
és
Technológiai Parkot” üzemeltető
támogatást
igénylő
esetén:
minimum 5 000 000 Ft, maximum
700 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke a
23
szabad
vállalkozási
zónák
területén
működő,
támogatást
igénylő ipari parkok és tudományos
és technológiai park esetén az
összes elszámolható költség 70 %a, míg a szabad vállalkozási
zónákon kívül fekvő ipari parkok és
tudományos és technológiai park
esetében az összes elszámolható
költség 50 %-a.
c) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez
nyújtott
beruházási
támogatási
jogcím esetén a támogatás összege
nem
haladhatja
meg
az
elszámolható
költségek
és
a
működési eredmény azaz a projekt
nettó
jelenértéke
közötti
különbséget
A támogatás összegét az I.) és a II.)
pontban
szereplő
két
követelmény
együttes teljesülésével kell meghatározni:

I.
követelmény:
Helyi
infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott
beruházási támogatás esetén a
támogatás összege nem haladhatja
meg az elszámolható költségeknek és
a
beruházás
működési
eredményének24 a különbségét.
ÉS
II. követelmény: A támogatás
maximális összege nem haladhatja
meg a felhívás 5.3 Fejezet b) pont
szerinti
mértékét
a
projekt

•
•
•
•
•
•
•

meghatározott
támogatási
összeg
n = a támogatásból fejlesztett
infrastruktúra
hasznos
élettartama
I0 = a projekt elszámolható
összköltsége jelenértéken
Ri = az i. periódus működési
bevétele
Di = az i. periódus működési
kiadása
Ri-Di = az
i. periódus
működési eredménye
t = diszkontráta
Vn
=
a
támogatásból
fejlesztett
infrastruktúra
maradványértéke
Tn
időpontban

Felhívjuk a figyelmet, hogy a
támogatásból
fejlesztett
infrastruktúra hasznos élettartama
általában nem egyezik meg a
projekt fenntartási idejével! A
támogatásból
fejlesztett
infrastruktúra hasznos élettartama
a hatályos számviteli jogszabályok
és a kedvezményezett számviteli
politikája
alapján
kerül
meghatározásra.
II. követelmény:

Ahol:
•

𝑇𝐼𝐼 ≤ 𝐼0 × 𝑀𝑡

elszámolható költségéhez viszonyítva
AZAZ a támogatás összege nem
lehet nagyobb mint az I. és a II.
követelmény
által
meghatározott
alacsonyabb támogatási összeg.
Részletesen:
I. követelmény:
𝑛

𝑇𝐼 ≤ 𝐼0 − (∑
𝑖=1

Ahol:
•
•
•
•
•
•
•
•

T II = a II. követelmény által
meghatározott
támogatási
összeg
Mt = a felhívás 5.3 Fejezet b)
pont
szerinti
maximális
támogatási mérték

𝑅𝑖 − 𝐷𝑖
(1 + 𝑡) 𝑖
+

𝑉𝑛
𝑛

)

(1 + 𝑡)
T I = az I. követelmény
által
meghatározott
támogatási
összeg
n = a támogatásból fejlesztett
infrastruktúra
hasznos
élettartama
I0 = a projekt elszámolható
összköltsége jelenértéken
Ri = az i. periódus működési
bevétele
Di = az i. periódus működési
kiadása
Ri-Di = az i. periódus
működési eredménye
t = diszkontráta
Vn = a támogatásból fejlesztett
infrastruktúra
maradványértéke
Tn
időpontban

Felhívjuk a figyelmet, hogy a
támogatásból
fejlesztett
infrastruktúra hasznos élettartama
általában nem egyezik meg a
A támogatás maximális összege:
projekt fenntartási idejével! A
T = minimum (TI , TII )
támogatásból
fejlesztett
Ahol:
infrastruktúra hasznos élettartama
• T = a támogatás maximális a hatályos számviteli jogszabályok
összege
és a kedvezményezett számviteli
• minimum (x,y) = az x és y az
politikája
alapján
kerül
értékek közül a kisebb értéket
meghatározásra.
eredményül adó függvény
II. követelmény:
•

Ezek alapján a működési eredmény
összegét
a
támogatási
összeg
megállapításakor
előzetesen
figyelembe kell venni, a felhívás
mellékletét képező támogatási összeg
tervező és az ahhoz kapcsolódó
kitöltési útmutatóban foglaltak szerint
elkészített előrejelzés szerint.

𝑇𝐼𝐼 ≤ 𝐼0 × 𝑀𝑡

Ahol:
•
•

T II = a II. követelmény által
meghatározott
támogatási
összeg
Mt = a felhívás 5.3 Fejezet b)
pont
szerinti
maximális

A működési eredmény mértékét
megalapozott előrejelzés alapján az
irányító hatóság előzetesen levonja az
elszámolható költségekből.
A projekt fenntartási időszakának
végén a záró projekt fenntartási
jelentés elfogadását megelőzően a
Kedvezményezett tény és tervszámai
alapján
a
működési
eredmény
mértéke felülvizsgálatra kerülhet. A
felülvizsgálat során az aktualizált
működési
eredmény
mértének
figyelembevételével
az
irányító
hatóság visszafizetési mechanizmust
alkalmazhat.

támogatási mérték
A támogatás maximális összege:
T = minimum (TI , TII )
Ahol:
• T = a támogatás maximális
összege
• minimum (x,y) = az x és y az
értékek közül a kisebb értéket
eredményül adó függvény

Ezek alapján a működési eredmény
összegét a támogatási összeg
megállapításakor
előzetesen
figyelembe kell venni, a felhívás
mellékletét képező támogatási összeg
A projekt fenntartási időszakának tervező és az ahhoz kapcsolódó
végén
az
aktualizált
működési kitöltési útmutatóban foglaltak szerint
eredmény
mértékének elkészített előrejelzés szerint.
figyelembevétele során a korábban
megítélt
támogatás
összegének
megnövelésére nincs lehetőség.

A működési eredmény mértékét
megalapozott előrejelzés alapján az
irányító hatóság előzetesen levonja
az elszámolható költségekből.
A projekt fenntartási időszakának
végén a záró projekt fenntartási
jelentés elfogadását megelőzően a
Kedvezményezett tény és tervszámai
alapján a működési eredmény
mértéke felülvizsgálatra kerülhet. A
felülvizsgálat során az aktualizált
működési
eredmény
mértének
figyelembevételével
az
irányító
hatóság visszafizetési mechanizmust
alkalmazhat.
A projekt fenntartási időszakának
végén az
aktualizált működési
eredmény
mértékének
figyelembevétele során a korábban
megítélt
támogatás
összegének
megnövelésére nincs lehetőség.
1.

Regionális beruházási támogatás
esetén a támogatás maximális
mértéke:

A támogatás maximális mértéke az
összes elszámolható költség 50%-a,
szabad
válallkozási
zónában
megvalósuló projekt esetén 70%-a, de
legfeljebb – beleértve a projekthez más

forrásból igénybe vett állami támogatást az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 25. §-a szerint meghatározott
mérték az alábbiak szerint:


az Észak-Magyarország, az ÉszakAlföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl
régiókban megvalósuló projektek
esetében a mikro-, kisvállalkozások
esetében
a
projekt
összes
elszámolható költségének maximum
70%-a;
középvállalkozások
esetében
a
projekt
összes
elszámolható költségének maximum
60%-a



a
Közép-Dunántúl
régióban
megvalósuló projektek esetében a
mikro-és kisvállalkozások esetében
a projekt összes elszámolható
költségének
maximum
55%-a,
középvállalkozások
esetében
a
projekt
összes
elszámolható
költségének maximum 45%-a;



a
Nyugat-Dunántúl
régióban
megvalósuló projektek esetében a
mikro-és kisvállalkozások esetében
a projekt összes elszámolható
költségének
maximum
45%-a,
középvállalkozások
esetében
a
projekt
összes
elszámolható
költségének maximum 35%-a.

2.

Csekély
összegű
támogatás
igénybevétele esetén a támogatás
intenzitása nem haladhatja meg a
regionális
beruházási
támogatás
keretében igénybe vehető támogatás
maximális mértékét.

Támogatási kategória

mikro-

középv állalko

és

zás

kisv áll
alkozá

s



Nyugat-

35%
45%

Dunántúl
Regionális



Közép-

beruházási

45%
55%

Dunántúl
támogatás/
Megújuló
energia



Dél-Dunántúl

70%

60%



Észak-

70%

60%

Magyarország

termeléséh
ez nyújtott



Észak-Alföld

70%

60%



Dél-Alföld

70%

60%

beruházási
támogatás
Csekély
összegű
támogatás
esetén

Konvergencia
régióban

a

a regionális

regioná

beruházási

lis

támogatással

beruhá

megegyezően

zási
támoga
tással
megeg
yezően

5.4. Előleg igénylése

5.5.2. Beruházáshoz
kapcsolódó költségek

Jelen felhívás keretében támogatott
projektek esetében az
utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg
maximális mértéke a megítélt
támogatás legfeljebb 50%-a, de
legfeljebb 50 millió Ft.

Jelen felhívás keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető
támogatási előleg maximális mértéke a
megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, de
legfeljebb 350 millió Ft.

Csak a felhívás 3.1 a), b) pontjaiban
meghatározott tevékenységekhez
kapcsolódóan:

Csak a felhívás 3.1 a), b) c), f) és g)
pontjaiban
meghatározott
tevékenységekhez kapcsolódóan:

a) Terület-előkészítési költség
b) Építés
(átalakítás,
bővítés,
korszerűsítés) költségei
Új építés csak abban az esetben
támogatható,
amennyiben
tervezői
költségbecsléssel
alátámasztott, hogy az új építés
költséghatékonyabb,
mint
a
meglévő
épület(ek)
korszerűsítése.
- Az infrastrukturális beruházások
esetében a következő rendszerek
kiépítésével,
bővítésével,
átalakításával, korszerűsítésével
kapcsolatos
költségek
számolhatóak el:
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat
és
tárolók,
korszerű

a) Terület-előkészítési költség
b) Építés
(átalakítás,
bővítés,
korszerűsítés) költségei
Új építés csak abban az esetben
támogatható, amennyiben tervezői
költségbecsléssel
alátámasztott,
hogy
az
új
építés
költséghatékonyabb,
mint
a
meglévő
épület(ek)
korszerűsítése.
Az infrastrukturális beruházások
esetében a következő rendszerek
kiépítésével,
bővítésével,
átalakításával,
korszerűsítésével
kapcsolatos
költségek
számolhatóak el:
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat
és
tárolók,
korszerű




















tűzvédelmi hálózat;
őrző-védelmi hálózat;
gázhálózat,
gázfogadó
állomás;
a
megújuló
energiával
működő fűtési és hűtési
rendszerek és a hozzájuk
kapcsolódó
berendezések,
felszerelések;
a megújuló energiatermelő
rendszerek és a hozzájuk
kapcsolódó
berendezések,
felszerelések;
elektromos
energiaellátás
hálózata,
transzformátorállomás, közvilágítás;
eső- és szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztító;
hulladékkezelő létesítmények;
átereszek, vízi létesítmények;
informatikai
és
telekommunikációs
alaphálózat,
a
hálózat
csatlakozási pontjai, valamint
az aktív hálózati eszközök;
a projekt által érintett terület
szükség szerinti leválasztása,
bekerítése,
egyéb
célú
térburkolat;
a
terület
használatához
szükséges
járdák,
utak,
parkolók;
iparvágány; (A fejlesztéssel
érintett iparvágány műszaki
paraméterei meg kell, hogy
egyezzenek
annak
a
pályahálózatnak
a
paramétereivel amelyre az
iparvágány rácsatlakozik)
vonalas
közmű
kiépítése
esetén,
a
közüzemi
szolgáltatónak
jogszabály
vagy megállapodás alapján
fizetendő
közműfejlesztési
hozzájárulás,
illetve
azzal
analóg díjak (pl. csatlakozási
díj);

Csak a felhívás 3.1 c) pontjaiban
meghatározott tevékenységekhez
kapcsolódóan:
c) Eszközbeszerzések költségei
új, egyenként minimum nettó
200.000 Ft értékű eszközök
bekerülési értéke, ideértve a
megújuló
energiatermelő
rendszerek és a hozzájuk
























tűzvédelmi hálózat;
őrző-védelmi hálózat;
gázhálózat,
gázfogadó
állomás;
a
megújuló
energiával
működő fűtési és hűtési
rendszerek és a hozzájuk
kapcsolódó
berendezések,
felszerelések;
a megújuló energiatermelő
rendszerek és a hozzájuk
kapcsolódó
berendezések,
felszerelések;
elektromos
energiaellátás
hálózata,
transzformátorállomás, közvilágítás;
eső- és szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztító;
hulladékkezelő létesítmények;
átereszek, vízi létesítmények;
informatikai
és
telekommunikációs
alaphálózat,
a
hálózat
csatlakozási pontjai, valamint
az aktív hálózati eszközök;
a projekt által érintett terület
szükség szerinti leválasztása,
bekerítése,
egyéb
célú
térburkolat;
a
terület
használatához
szükséges
járdák,
utak,
parkolók;
iparvágány; (A fejlesztéssel
érintett iparvágány műszaki
paraméterei meg kell, hogy
egyezzenek
annak
a
pályahálózatnak
a
paramétereivel amelyre az
iparvágány rácsatlakozik)
vonalas
közmű
kiépítése
esetén,
a
közüzemi
szolgáltatónak
jogszabály
vagy megállapodás alapján
fizetendő
közműfejlesztési
hozzájárulás,
illetve azzal
analóg díjak (pl. csatlakozási
díj);
elektromos
járművek
használatához
szükséges
alapvető
töltő-infrastruktúra
kiépítése
bontás költségei kizárólag a
Helyi
infrastruktúra
fejlesztéséhez
nyújtott
beruházási
támogatás
jogcímen felmerült költségek
esetében

kapcsolódó
berendezések,
felszerelések
költségét
is
(200.000 Ft érték alatti eszköz
csak akkor támogatható, ha
az a beszerzendő eszköz
tartozéka), amely tartalmazza
a vételárat, tartalmazhatja az
eszközbeszerzéshez
kapcsolódó
szállítás
és
üzembe helyezés, valamint az
eszközbeszerzéshez
közvetlenül
kapcsolódó
betanítás költségét is
eszközbeszerzés esetén az
eszközök
felszerszámozásához az új
szerszámok, új kiegészítő
berendezések
költsége,
amennyiben alkalmassá teszi
a meglévő gépet új termékek
előállítására
vagy
kapacitásbővülést
eredményez
információs
technológiafejlesztéshez
kapcsolódó,
egyenként
minimum nettó 30.000 Ft értékű
új
hardver
beszerzése
a
felhívás 3.1.d) pontja alapján.
Közvetlenül a projekthez
rendelhető hardvereszközök,
hálózati
eszközök
beszerzési költségei, amely
tartalmazza
a
vételárat,
valamint a közvetlenül a
projekthez
rendelhető
hardvereszközök
beszerzéshez
kapcsolódó
szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásokat
Csak a felhívás 3.1 d), pontjában
meghatározott tevékenységekhez
kapcsolódóan:
d) Immateriális javak beszerzése
(vagyoni értékű jog, szoftver,
egyéb szellemi termék)
Információs
technológiafejlesztéshez
kapcsolódó
szoftverek
beszerzése:


termelési
kapacitásokhoz
kapcsolódó
alkalmazások,
szoftverek,
alapszoftverek
beszerzése
és
a
beszerzéshez
kapcsolódó

Csak a felhívás 3.1 d) pontjaban
meghatározott
tevékenységekhez
kapcsolódóan:
c) Eszközbeszerzések költségei
új, egyenként minimum nettó
200.000 Ft értékű eszközök
bekerülési értéke, ideértve a
megújuló
energiatermelő
rendszerek és a hozzájuk
kapcsolódó
berendezések,
felszerelések
költségét
is
(200.000 Ft érték alatti eszköz
csak akkor támogatható, ha az
a
beszerzendő
eszköz
tartozéka), amely tartalmazza
a vételárat, tartalmazhatja az
eszközbeszerzéshez
kapcsolódó
szállítás
és
üzembe helyezés, valamint az
eszközbeszerzéshez
közvetlenül
kapcsolódó
betanítás költségét is
eszközbeszerzés esetén az
eszközök
felszerszámozásához az új
szerszámok, új kiegészítő
berendezések
költsége,
amennyiben alkalmassá teszi
a meglévő gépet új termékek
előállítására
vagy
kapacitásbővülést
eredményez
ideértve
a
megújuló
energiaforrást
hasznosító
technológiák alkalmazásához
kapcsolódó
új
eszközök
beszerzésének
költsége
(amennyiben
tárgyi
eszközként
kerülnek
aktiválásra) - amelyekre a
minimum nettó 200.000 Ft
értékhatárra vonatkozó fenti
szabály nem vonatkozik - a
Felhívás 3.1. h) pontjához
kapcsolódóan:
 az
új
megújuló
energiatermelő
eszköz
(pl.:
napelem)
beszerzésnek költsége.
információs
technológiafejlesztéshez
kapcsolódó,
egyenként
minimum nettó 30.000 Ft
értékű új hardver beszerzése
a
felhívás
3.1.e)
pontja
alapján.
Közvetlenül
a
projekthez





szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadások
immateriális javak (licenc)
költségei,
testreszabás költségei,
betanítás
költsége
(közvetlenül a beszerzett
szoftverhez kapcsolódva).

rendelhető
hardvereszközök,
hálózati eszközök beszerzési
költségei, amely tartalmazza a
vételárat, valamint a közvetlenül
a
projekthez
rendelhető
hardvereszközök
beszerzéshez
kapcsolódó
szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásokat
Csak a felhívás 3.1 e), pontjában
meghatározott
tevékenységekhez
kapcsolódóan:
d) Immateriális
javak
beszerzése
(vagyoni értékű jog, szoftver, egyéb
szellemi termék)
Információs
technológiafejlesztéshez
kapcsolódó
szoftverek
beszerzése:






5.5.3. Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

a) Műszaki ellenőri szolgáltatás
költsége (a Magyar Mérnöki
Kamaránál vagy
a Magyar
Építész
Kamaránál érvényes
regisztrációval
rendelkező,
műszaki ellenőrzésre vonatkozó
megfelelő jogosultsággal bíró
műszaki ellenőr)
b) Egyéb
műszaki
jellegű
szolgáltatások költsége
egyéb mérnöki szakértői
díjak
c) Marketing
kommunikációs
szolgáltatások
költségei
Maximális mértéke az összes
elszámolható költségre vetítve 5
%.
marketingeszközök
elkészítése, beszerzése,
egyéb
kommunikációs
tevékenységek
költsége
(pl. média-megjelenések,

termelési
kapacitásokhoz
kapcsolódó
alkalmazások,
szoftverek,
alapszoftverek
beszerzése
és
a
beszerzéshez
kapcsolódó
szolgáltatásokkal kapcsolatos
kiadások
immateriális
javak
(licenc)
költségei,
testreszabás költségei,
betanítás
költsége
(közvetlenül
a
beszerzett
szoftverhez kapcsolódva).

a) Műszaki
ellenőri
szolgáltatás
költsége
(a
Magyar
Mérnöki
Kamaránál vagy a Magyar Építész
Kamaránál érvényes regisztrációval
rendelkező, műszaki ellenőrzésre
vonatkozó megfelelő jogosultsággal
bíró műszaki ellenőr)
b) Egyéb
műszaki
jellegű
szolgáltatások költsége
egyéb mérnöki szakértői díjak
c) Marketing
kommunikációs
szolgáltatások költségei - Maximális
mértéke az összes elszámolható
költségre vetítve 5 %.
social media használatának
marketing költsége,
egyes marketing eszközök
meghatározott
költségei,
nyomdai
úton
előállított
idegen nyelvű információs
anyagok,
elektronikus
adathordozók,
egyéb

sajtóhirdetések,
reklámkampányok
költsége)
Felhívjuk a figyelmet, hogy a
támogatói döntést megelőzően a
projekt elszámolható költségeinek
változtatására nincs lehetőség, az
ilyen jellegű módosítási igények
nem vehetők figyelembe.

szóróanyagok gyártása,
külföldi vagy hazai, külföldre
(is)
szakosodott,
ottani
referenciával
bíró
PR
ügynökség díja, külföldi social
media kampány költsége,
média-megjelenések,
sajtóhirdetések,
reklámkampányok költsége,
marketingstratégia
kidolgozásának költsége.
d) Kötelezően
megvalósítandó
nyilvánosság
biztosításának
költsége
A
projekt
megvalósításához
kapcsolódó,
kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának
költségei, melyek csak a támogatói
döntést követően számolhatók el a
„Széchenyi
2020
Kedvezményezettek
Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv KTK 2020” szerint.
A
nyilvánosság
biztosításának
költségeinek
az
összes
elszámolható
költséghez
viszonyított aránya nem lehet több,
mint 0,5%.
-

A nyilvánosság biztosítása a Széchenyi
2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyvben foglaltak szerint kötelező,
azonban a támogatást igénylő választhat,
hogy a projekt keretében el kívánja-e
számolni annak költségét.
5.5.4.
Projektmenedzsment
költségek

-

a) Projektmenedzsment
jellegű ráfordítása

személyi

I.

bérköltség (beleértve a megbízási
szerződés
alapján
fizetendő
személyi jellegű kifizetést) a
projektre
fordított
munkaidővel
arányosan

II.

személyi
jellegű
költségek:
munkába járás költsége, étkezési
hozzájárulás járulékkal és kezelési
költségekkel
együtt,
Cafeteria
juttatás, ruhapénz
járulékokkal
együtt elszámolható abban az
esetben, ha a Kedvezményezett
egységes,
minden
munkavállalójára
kiterjedő,
jogszabályoknak megfelelő belső
szabályozással
rendelkezik
a
kifizethető juttatások körére és

mértékére
vonatkozóan.
A
menedzsment
tevékenységéhez
kapcsolódó egyéb személyi jellegű
kifizetések a belső szabályzattal
összhangban, a projektre fordított
munkaidővel
arányosan
elszámolhatók. Nem számolható el
jutalom vagy olyan jutalom jellegű
kifizetés, amely mögött a teljesítés
nem igazolható.
III.

a hatályos jogszabályok szerinti,
munkáltatót
terhelő adók
és
járulékok

b) Projektmenedzsmenthez
igénybevett szakértői szolgáltatás
díja
A
projektmenedzsment
költségek
együttesen nem haladhatják meg a
projekt összes elszámolható költségének
2,5%-át, és legfeljebb 600.000 Ft/hó
személyi
jellegű
ráfordítás
tervezhető/számolható el.
Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
a
támogatói döntést megelőzően a
projekt
elszámolható költségeinek
változtatására nincs lehetőség, az
ilyen jellegű módosítási igények nem
vehetők figyelembe.
5.6. Az
elszámolhatóság
további feltételei

A felhívás keretében támogatott
projektek költségei
elszámolhatóságának
 kezdete: a támogatási
kérelem benyújtását követő
nap, kivéve a projektelőkészítés költségei
 vége: projekt fizikai
befejezése, de legkésőbb
2020. május 17.
A támogatási kérelemben tervezett
elszámolható
költségek
alátámasztása:
a) Helyi
infrastruktúra
fejlesztéséhez
nyújtott
beruházási
támogatás
keretében a beruházáshoz
kapcsolódó tárgyi eszköz és
immateriális javak beruházási
költsége számolható el.
b) A felhívás 3.1 a) és b)
pontjaiban
meghatározott
tevékenységhez
kapcsolódó
költségek
együttesen
a

A felhívás keretében támogatott projektek
költségei elszámolhatóságának
 kezdete: a támogatási kérelem
benyújtását követő nap, kivéve a
projekt-előkészítés költségei
 vége: projekt fizikai befejezése,
de legkésőbb 2020. május 17.
A
támogatási
kérelemben tervezett
elszámolható költségek alátámasztása:
a) Helyi
infrastruktúra
fejlesztéséhez
nyújtott
beruházási
támogatás
keretében
a
beruházáshoz
kapcsolódó tárgyi eszköz és
immateriális
javak
beruházási
költsége számolható el.
b) A felhívás 3.1 c) pontjaiban
meghatározott
tevékenységhez
kapcsolódó költségek együttesen
a
projekt
összköltségének
legfeljebb 80%-át érhetik el.
c) Új ingatlan beruházás esetén a
fejlesztéssel érintett ingatlannak

projekt
összköltségének
legfeljebb 40%-át érhetik el.
c) Új ingatlan beruházás esetén
a
fejlesztéssel
érintett
ingatlannak
energiahatékonysági
elvárásoknak kell megfelelnie.
d) Új építés esetén maximális
kiadásként legfeljebb nettó
200.000,Ft/nm
költség
tervezhető/elszámolható.
e) A Kedvezményezett a projekt
végrehajtása során a projekt
megvalósításának
időpontjában
hatályos
közbeszerzésekről
szóló
2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.), továbbá
az
eljárás
rendeletben
meghatározottak
szerint
köteles eljárni.
f)

A felhívás 5.5.2 c) pontjában
beszerezhető
eszközök
minimális értéke egyenként
nettó 200.000 Ft, informatikai
hardver eszközök esetében
egyenként nettó 30.000 Ft.

g) Jelen
felhívás
keretében
szinten
tartó,
helyettesítő
beruházás nem támogatható.
h) Jelen
felhívás
keretében
egyszeri elszámolásra van
lehetőség.
i)

Jelen
felhívás
keretében
szóbeli megállapodás alapján
történő
költségelszámolásra
nincs lehetőség.

j)

E-beszerzés
használatára
kötelezettség:

funkció
vonatkozó

Felhívjuk a figyelmet, hogy a
kedvezményezett köteles a
projekt
keretében
megvalósítandó, Kbt. hatálya
alá nem tartozó beszerzései
vonatkozásában az alábbiak

energiahatékonysági
elvárásoknak kell megfelelnie.
d) Új építés
esetén maximális
kiadásként
legfeljebb
nettó
200.000,Ft/nm
költség
tervezhető/elszámolható.
e) A Kedvezményezett a projekt
végrehajtása során a projekt
megvalósításának
időpontjában
hatályos közbeszerzésekről szóló
2015.
évi
CXLIII.
törvény
(továbbiakban: Kbt.), továbbá az
eljárás
rendeletben
meghatározottak szerint köteles
eljárni.
f)

A felhívás 5.5.2 c) pontjában
beszerezhető eszközök minimális
értéke egyenként nettó 200.000
Ft, informatikai hardver eszközök
esetében egyenként nettó 30.000
Ft.

g) Jelen felhívás keretében szinten
tartó, helyettesítő beruházás nem
támogatható.
h) Jelen felhívás keretében egyszeri
elszámolásra is van lehetőség.
i)

Jelen felhívás keretében szóbeli
megállapodás
alapján
történő
költségelszámolásra
nincs
lehetőség.

j)

Kis támogatástartalmú számlák
összesítőjével
történik
azon
forintban
kiállított
számlák
elszámolása, amelyek alapján az
igényelhető
utófinanszírozott
támogatás nem haladja meg az
500 000 Ft-ot.

k) A személyi jellegű költségek
összesítőjén
a
projektmenedzsment
munkatársak
bér
és
járulékköltségeinek,
valamint
egyéb
személyi
jellegű
ráfordításainak
elszámolása
történik. Az elszámolás során a
„bérköltség elszámolási csomag”
táblázatait
kell
kitölteni
és
felcsatolni excel valamint pdf
(aláírt) formátumban.

szerint eljárni:


A
kedvezményezett
beszerzési
igényét
az
ajánlattételi
határidőt
megelőző legalább öt nappal
köteles
a
pályázati
eügyintézés
felületen
„Beszerzéseim”
menüpont
alatt feltölteni.
 Nem
kell
közzétenni
a
beszerzési igényt a 3.000.000
Ft-nál nagyobb elszámolható
összköltségű projektek azon
szerződései
esetében,
amelyek
elszámolható
összköltsége nem haladja
meg a 300.000 Ft-ot.
 3 árajánlat rendelkezésre kell,
hogy álljon, abban az esetben
is, ha használja az ebeszerzés funkciót;
A kedvezményezett köteles
figyelembe venni az e-beszerzés
felületen keresztül érkezett ajánlatokat
a beszerzése során, mérlegelve a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot
tekintettel a már meglévő
árajánlatokra, és indoklással
alátámasztani annak vagy azoknak
esetleges elutasítását.

l)

A
kedvezményezetteknek
lehetőségük van a pályázati eügyintézés felület e-beszerzés
funkciójának
önkéntes
használatára.
Amennyiben
a
„Beszerzéseim” menüpontba az
ajánlattételi határidőt megelőzően
feltöltik beszerzési igényüket, úgy
azok a http://palyazat.gov.hu/ebeszerzes 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.

m) A kivitelezés során, amennyiben
elszámolható
költségként
„Műszaki ellenőri szolgáltatás
költsége” is tervezésre kerül a
támogatási kérelemben, akkor
kizárólag, a Magyar Mérnöki
Kamaránál
vagy
a
Magyar
Építész
Kamaránál
érvényes
regisztrációval
rendelkező,
műszaki ellenőrzésre vonatkozó
megfelelő
jogosultsággal
bíró
műszaki
ellenőr
költsége
fogadható el.
5.7. Az elszámolható
költségek mértékére,
illetve
arányára
vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes
elszámolható
költségtípusok
vonatkozásában
a
következő
korlátozásokat szükséges figyelembe
venni:

A projekt tervezése során az egyes
elszámolható
költségtípusok
vonatkozásában
a
következő
korlátozásokat szükséges
figyelembe
venni:
Költségtípus

Mértéke az összes
elszámolható

Költségtípus

Mértéke az összes
elszámolható
költségre vetítve
(% )

Projekt-előkészítés, tervezés (kivéve
közbeszerzési eljárások lefolytatásának
költsége)

5%

Közbeszerzési eljárások lefolytatása

1%

Terület-előkészítés (régészeti feltárás,
lőszermentesítés, földmunkák stb.)

2%

Műszaki ellenőri szolgáltatás

1%

Marketing költségek

5%

Jelen felhívás keretében a fenti
táblázatban
meghatározott
százalékos korlátok betartása a
támogatási kérelem összeállítása,
valamint a projektmegvalósítás során
kötelező.

költségre vetítve (% )
- Az ipari park illetve tudományos
és technológiai park
működtetéséhez és a betelepülő
vállalkozások számára biztosított
közös szolgáltatások nyújtásához
szükséges információs
technológia-fejlesztés, új
informatikai hardver és szoftver
beszerzése
- Elektromos járművek
használatához szükséges
alapvető töltő-infrastruktúra
kiépítése az ipari park, illetve
tudományos és technológiai park
területén - amennyiben a projekt
keretében parkolóhely fejlesztése,
létesítése valósul meg.
- A helyi szabályozásnak
megfelelő, kötelezően
(minimálisan) előírt számú
parkoló-férőhely és
akadálymentes parkoló-férőhely
létesítése, valamint kerékpártároló
kialakítása.

együttesen
legfeljebb a
projekt
összköltségének
60%-át érhetik el

- Megújuló energiaforrások
használatára alkalmas
berendezések beszerzése (pl.:
napkollektorok, fotovoltaikus
napelemek) az ipari park illetve
tudományos és technológiai park
és az épületek gazdaságosabb,
korszerűbb üzemeltetése
érdekében.
- Projekt-előkészítés költségei
- Projektmenedzsment költségei
- Marketing tevékenys ég
- Kötelező tájékoztatás és
nyilvánosság
- Telekhatáron belüli
alapinfrastruktúra (gáz, víz,
csatorna, út, iparvágány, parkoló,
elektromos vezetékrendszer,
energia hálózat, távközlési és
kommunikációs hálózat)
kiépítése, átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, közlekedőfelül et
kialakítása;
- Új, közös használatú épület
építése és kapcsolódó
épületgépészeti beruházások
végrehajtása, amelyek az ipari
park illetve tudományos és
technológiai park által biztosított
közös szolgáltatások nyújtásához
szükségesek;

legfeljebb a
projekt
összköltségének
80%-át érhetik el.

- A termelő és szolgáltató
tevékenységekhez kapcsolódó új
épület építése és a meglévő
épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, valamint a
szükséges épületgépészeti
beruházások végrehajtása
- Telekhatáron belüli különösen
magas hozzáadott értékű
technológiai vállalatok
betelepítéshez szükséges
alapinfrastruktúra (gáz, víz,
csatorna, út, iparvágány, parkoló,
elektromos vezetékrendszer,
energia hálózat, távközlési és
kommunikációs hálózat)
kiépítése, átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, közlekedőfelül et
kialakítása;

a projekt
összköltségének
25%-át el kell
érjék

- Új, közös használatú épület
építése és kapcsolódó
épületgépészeti beruházások
végrehajtása, amelyek az ipari
park illetve tudományos és
technológiai park által biztosított
közös szolgáltatások nyújtásához
szükségesek;
- Az ipari park illetve tudományos
és technológiai park
működtetéséhez és a betelepülő
vállalkozások számára biztosított
közös szolgáltatások nyújtásához
szükséges új eszközök,
berendezések beszerzése;
Projekt-előkészítés, tervezés
(kivéve közbeszerzési eljárások
lefolytatásának költsége)

5%

Közbeszerzési eljárások
lefolytatása

1%

Terület-előkészítés (régészeti
feltárás, lőszermentesítés,
földmunkák stb.)

2%

Műszaki ellenőri szolgáltatás

1%

Marketing költségek

5%

Nyilvánosság biztosításának
költsége

0,5%

Projektmenedzsment

2,5%

Jelen felhívás keretében a fenti
táblázatban
meghatározott
százalékos korlátok betartása a
támogatási kérelem összeállítása,
valamint a projektmegvalósítás során
kötelező.
5.8. Nem elszámolható
költségek köre

A
támogatható tevékenységekhez
kapcsolódóan
nem
elszámolható
költségnek minősül mindazon költség,
amely a felhívás 6. d) pontjának
megfelelően nincs alátámasztva 3 db
árajánlattal, továbbá amely nem
szerepel az 5.5. pontban, különösen:
1.

a támogatást igénylőnél saját
teljesítés keretében felmerült,
továbbá
a
651/2014/EU
rendelet I. Melléklete alapján
meghatározott partner és/vagy
kapcsolt vállalkozásától és/vagy
kedvezményezett Ptk. szerinti
hozzátartozója
és/vagy
a
kedvezményezett
vezető
tisztségviselőjétől
és
Ptk.
szerinti
hozzátartozóitól,
valamint azok vállalkozásaitól
történő
beszerzés,
továbbá
általa előállított, forgalmazott

A
támogatható
tevékenységekhez
kapcsolódóan
nem
elszámolható
költségnek minősül mindazon költség,
amely a felhívás 6. d) pontjának
megfelelően nincs alátámasztva 3 db
árajánlattal, továbbá amely nem szerepel
az 5.5. pontban, különösen:
1.

a
támogatást igénylőnél saját
teljesítés
keretében
felmerült,
továbbá a 651/2014/EU rendelet I.
Melléklete alapján meghatározott
partner
és/vagy
kapcsolt
vállalkozásától
és/vagy
kedvezményezett
Ptk.
szerinti
hozzátartozója
és/vagy
a
kedvezményezett
vezető
tisztségviselőjétől és Ptk. szerinti
hozzátartozóitól,
valamint
azok
vállalkozásaitól történő beszerzés,
továbbá
általa
előállított,
forgalmazott eszköz, szoftver, saját

eszköz,
szoftver,
saját
teljesítésként
nyújtott
szolgáltatás, saját maga által
forgalmazott
rendszer
bevezetésének költségei,

teljesítésként nyújtott szolgáltatás,
saját
maga
által
forgalmazott
rendszer bevezetésének költségei,




2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

műszaki gépek,
berendezések,
 immateriális
javak,
 és igénybe vett
szolgáltatások
bekerülési
értéke,
garanciális költségek,
franchise díj,
a
támogatási
kérelem
benyújtása
előtt
felmerült
költségek, kivéve a projektelőkészítési költségek,
működési
és
általános
költségek (rezsi),
kiszállási díj,
jogszabály-frissítési díj,
levonható ÁFA, egyéb adók és
közterhek
jármű (pl. gépjármű, vízi jármű,
légi
jármű,
vasúti
jármű),
pótkocsi,
félpótkocsi
beszerzése,
ingatlan
vásárlás,
és
ingatlanhoz
kapcsolódó
tulajdonszerzéssel nem járó
kártalanítási költsége
földmunkagépek, útépítőgépek,
szerszámkészlet,
műszaki
eszközök
felújítási,
karbantartási költségei,
meglévő gépek átalakításának
költségei, még akkor sem, ha
az átalakítás után a gép
teljesítménye,
paramétere
megváltozik,
eszközök leszerelési költsége,
szállítási
biztosítás
és
a
vámkezelés költsége,
azon eszközök, berendezések,
amelyek a támogatási kérelem

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

műszaki
gépek,
berendezések,
 immateriális javak,
 és igénybe vett
szolgáltatások
bekerülési értéke,
garanciális költségek,
franchise díj,
a támogatási kérelem benyújtása
előtt felmerült költségek, kivéve a
projekt-előkészítési költségek,
működési és általános költségek
(rezsi),
kiszállási díj,
jogszabály-frissítési díj,
levonható ÁFA, egyéb adók és
közterhek
jármű (pl. gépjármű, vízi jármű, légi
jármű, vasúti jármű), pótkocsi,
félpótkocsi beszerzése,
ingatlan vásárlás, és ingatlanhoz
kapcsolódó
tulajdonszerzéssel
nem járó kártalanítási költsége
földmunkagépek,
útépítőgépek,
szerszámkészlet,
műszaki
eszközök felújítási, karbantartási
költségei,
meglévő
gépek
átalakításának
költségei, még akkor sem, ha az
átalakítás után a gép teljesítménye,
paramétere megváltozik,
eszközök leszerelési költsége,
szállítási
biztosítás
és
a
vámkezelés költsége,
azon eszközök, berendezések,
amelyek a támogatási kérelem
benyújtása előtt bérleti vagy egyéb
hasonló konstrukció keretében,
továbbá
tesztelési, próbaüzemi
céllal a támogatást igénylőnél
bármely
telephelyen
már
használatban voltak,
készletek beszerzése,
termelési
és/vagy
szolgáltatási

16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.

benyújtása előtt bérleti vagy
egyéb
hasonló
konstrukció
keretében, továbbá tesztelési,
próbaüzemi céllal a támogatást
igénylőnél bármely telephelyen
már használatban voltak,
készletek beszerzése,
termelési és/vagy szolgáltatási
jellegű licenc, know-how éves
ismétlődő (megújítási, forgalom
utáni) díja,
nem
termelési
és/vagy
szolgáltatási jellegű know-how
vásárlása
a
szoftverek
kivételével,
infrastrukturális
és
ingatlan
beruházás
esetében
nem
elszámolható
költségtételnek
minősülnek
a
takarítási,
kertépítési, a bontási törmelék
elszállítási,
anyagigazgatási
költségek (ingatlan bővítése,
átalakítása
esetén
sem
elszámolható),
valamint
az
árkockázati
fedezet,
saját
kivitelezésre fordított összeg,
informatikai eszközök felújítási,
karbantartási költsége,
terméktámogatási díj,
webtárhely
bérleti
díjának
hosszabbítása,
domain
név
karbantartási
díja,
honlap
üzemeltetésének díja, szerver
vagy webhely üzemeltetésének
díja, amennyiben a támogatást
igénylő a támogatást kérelem
benyújtásának
időpontjában
rendelkezik honlappal.
a szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó
egyéb
szolgáltatások
és
a
megvalósításban közreműködő
munkatársak költségei, melyek
nem szerepelnek az 5.5.3
pontban
projektmenedzsment költségei

Amennyiben

a

benyújtott

18.

19.

20.
21.
22.

23.

jellegű licenc, know-how éves
ismétlődő (megújítási, forgalom
utáni) díja,
nem
termelési
és/vagy
szolgáltatási
jellegű
know-how
vásárlása a szoftverek kivételével,
infrastrukturális
és
ingatlan
beruházás
esetében
nem
elszámolható
költségtételnek
minősülnek a takarítási, kertépítési,
a bontási törmelék elszállítási,
anyagigazgatási
költségek
(ingatlan
bővítése,
átalakítása
esetén
sem
elszámolható),
valamint az árkockázati fedezet,
saját kivitelezésre fordított összeg,
informatikai eszközök felújítási,
karbantartási költsége,
terméktámogatási díj,
webtárhely
bérleti
díjának
hosszabbítása,
domain
név
karbantartási
díja,
honlap
üzemeltetésének díja, szerver vagy
webhely
üzemeltetésének
díja,
amennyiben a támogatást igénylő
a
támogatást
kérelem
benyújtásának
időpontjában
rendelkezik honlappal.
a
szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb szolgáltatások
és
a
megvalósításban
közreműködő
munkatársak
költségei, melyek nem szerepelnek
az 5.5.3 pontban

Amennyiben a benyújtott támogatási
kérelem nem elszámolható költségeket
tartalmaz,
csökkentett
támogatás
odaítélésére abban az esetben van
lehetőség, ha a projekt a csökkentést
követően is megfelel a felhívás
feltételeinek, és a csökkentés nem
befolyásolja érdemben a projekt
eredeti célját.

támogatási
kérelem
nem
elszámolható
költségeket
tartalmaz, csökkentett támogatás
odaítélésére abban az esetben van
lehetőség,
ha
a
projekt
a
csökkentést követően is megfelel a
felhívás
feltételeinek,
és
a
csökkentés
nem
befolyásolja
érdemben a projekt eredeti célját.
5.9.1. A felhívás
keretében nyújtott
egyes támogatási
kategóriákra
vonatkozó egyedi
szabályok pont
kiegészült a Regionális
beruházási támogatás
szabályaival

-

a) Regionális beruházási támogatás


a Szerződés 107. és 108. cikke
alkalmazásában
bizonyos
támogatási kategóriáknak a belső
piaccal
összeegyeztethetővé
nyilvánításáról szóló, 2014. június
17-i
651/2014/EU
bizottsági
rendelet (HL L 187., 2014.6.26.,
1. o.) I-II. fejezetében és a III.
fejezet 14. cikkében,



a
2014-2020
programozási
időszakra
rendelt
források
felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi
értelemben
vett
állami támogatási szabályokról
szóló 255/2014. (X.10.) Korm.
rendeletben,



az európai uniós versenyjogi
értelemben
vett
állami
támogatásokkal
kapcsolatos
eljárásról
és
a
regionális
támogatási
térképről
szóló
37/2011.
(III.
22.)
Korm.
rendeletben
foglaltakkal
összhangban nyújtható.

A
regionális
beruházási
támogatás
igénybevételének
feltétele,
hogy
a
tervezett
beruházás
olyan
induló
beruházásnak minősüljön, amelyet a
beruházó az Észak-Magyarország, az
Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a DélDunántúl, a Közép-Dunántúl, vagy a
Nyugat-Dunántúl régióban valósít meg.
Az induló beruházás olyan,
eszközök
vagy
immateriális

tárgyi
javak

beszerzésére irányuló beruházás, amely


új
létesítmény
vagy



egy
meglévő
létesítmény
kapacitásának bővítését, vagy



egy
meglévő
létesítmény
termékkínálatának
a
létesítményben
addig
nem
gyártott
termékekkel
történő
bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény teljes
termelési folyamatának alapvető
megváltoztatását
eredményezi,
vagy



egy
olyan
létesítmény
eszközeinek az eladótól független
harmadik
fél beruházó általi
felvásárlására
irányul,
amely
létesítmény bezárásra került vagy
bezárásra került volna.

létrehozatalát,

Meglévő létesítmény termékkínálatának a
létesítményben
addig
nem
gyártott
termékekkel
történő
bővítését
eredményező induló beruházás esetén az
elszámolható
költségeknek
legalább
200%-kal meg kell haladniuk az eredeti
tevékenység keretében használt és az új
tevékenység keretében is használni
tervezett eszközöknek a beruházás
megkezdése
előtti
adóévben
nyilvántartott könyv szerinti értékét.
A
termelési
folyamat
alapvető
megváltozását
eredményező
induló
beruházás
elszámolható
költségei
összegének meg kell haladnia az
alapvetően
megváltoztatandó
eredeti
termelési
folyamathoz
kapcsolódó
eszközökre a kérelem benyújtásának
adóévét
megelőző három adóévben
elszámolt terv szerinti értékcsökkenés
összegét.
Egyetlen beruházásnak kell tekinteni a
támogatási
kérelemben
szereplő
beruházást és a támogatást igénylő

beruházó, valamint a támogatást igénylő
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó
beruházó
vagy
beruházók
által a
beruházás
megkezdését
megelőző
háromszor
háromszázhatvanöt
napos
időszakon belül a támogatási kérelemben
szereplő beruházással azonos megyében
megkezdett,
regionális
beruházási
támogatásban részesülő beruházást vagy
beruházásokat.

6.
A
TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
SORÁN
CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK
LISTÁJA f) pont

6.
A
TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
SORÁN
CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK
LISTÁJA i) pont

6.

A

f)
Építési
engedély
vagy
nyilatkozat
építési
engedély
mentességről
amennyiben
a
támogatási
kérelem
tartalmaz
infrastrukturális
és
ingatlan
beruházást:
Amennyiben a projekt infrastrukturális
és/vagy
ingatlan
beruházást
tartalmaz, csatolni kell a támogatást
igénylő nevére kiállított jogerős építési
engedély eredeti példányát vagy
közjegyző által hitelesített másolatát.
Ha
az
infrastrukturális
és/vagy
ingatlan
beruházás
nem építési
engedély köteles, akkor a támogatást
igénylő erre vonatkozó nyilatkozatát
szükséges csatolni, továbbá csatolni
szükséges a kivitelező nyilatkozatát a
munkálatok
megkezdésére
vonatkozóan.
i)
Ipari park címet alátámasztó
hiteles okirat, dokumentum

j)

Szakmai megalapozó

Ha az ilyen egyetlen beruházási projekt
nagyberuházási projekt (a támogatás
nyújtásának napján érvényes árakon és
árfolyamokon számítva 50 millió EUR-t
meghaladó elszámolható költségű induló
beruházás), az egyetlen beruházási
projektre vonatkozó teljes
támogatástartalom nem haladhatja meg a
nagyberuházási projektre vonatkozó, a
651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk
20. pontja szerinti kiigazított támogatási
összeget.
f)
Építési engedély vagy nyilatkozat
építési
engedély
mentességről
amennyiben
a
támogatási
kérelem
tartalmaz infrastrukturális és ingatlan
beruházást:
Amennyiben a projekt infrastrukturális
és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz,
úgy
legkésőbb
az
első kifizetési
igénylésig csatolni kell a támogatást
igénylő nevére kiállított jogerős építési
engedély
eredeti
példányát
vagy
közjegyző által hitelesített másolatát.
Ha az infrastrukturális és/vagy ingatlan
beruházás nem építési engedély köteles,
akkor
a
támogatást
igénylő
erre
vonatkozó
nyilatkozatát
szükséges
csatolni, továbbá csatolni szükséges a
kivitelező nyilatkozatát a munkálatok
megkezdésére vonatkozóan.
i)
Alátámasztó dokumentum:
a.
„Ipari park” illetve „Tudományos
és technológiai park” címet alátámasztó
hiteles okirat, dokumentum
b.
Amennyiben
a
támogatást
igénylő
nem
birtokosa,
hanem
üzemeltetője az „Ipari parknak” illetve
„Tudományos és technológiai parknak”,
az ezt alátámasztó szerződés vagy
megállapodás
j)
Szakmai megalapozó tanulmány,

TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
SORÁN
CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK
LISTÁJA j) és k) pont

tanulmány, üzleti terv amely
tartalmazza
•
a vezetői összefoglalót, a
vállalkozás marketing tervét,
működési tervét, pénzügyi tervét;
•
a tervezett infrastrukturális
fejlesztések iránti piaci keresletet
bemutatását, amennyiben a
támogatási kérelem tartalmaz
infrastrukturális és ingatlan
beruházást
•
az Ipari Park jelenlegi
betelepítettségének bemutatását, a
betelepült vállalkozások tételes
felsorolását, feltüntetve a
vállalkozások fő tevékenységeit, KKV
besorolásukat (minősítési kód),
valamint létszámadataikat;
•
a beruházás működési
eredmény számítását
k)
Helyszínrajz / vázrajz a
megújításra kerülő ingatlanról,
helyszínről, fotódokumentáció

6.
A
TÁMOGATÁSI
KÉRELEM
ELKÉSZÍTÉSE
SORÁN
CSATOLANDÓ
MELLÉKLETEK
LISTÁJA m) n) és o)
és p) pont

üzleti terv amely tartalmazza
•
a
vezetői
összefoglalót,
a
vállalkozás marketing tervét, működési
tervét, pénzügyi tervét;
•
a
tervezett
infrastrukturális
fejlesztések
iránti
piaci
keresletet
bemutatását, illetve a fejlesztés hatását
az
ipari
illetve
tudományos
és
technológiai park kihasználtságát illetően,
amennyiben
a
támogatási
kérelem
tartalmaz infrastrukturális és ingatlan
beruházást
•
az Ipari Parkaz ipari park illetve
tudományos és technológiai park jelenlegi
betelepítettségének
bemutatását,
a
betelepült
vállalkozások
tételes
felsorolását, feltüntetve a vállalkozások fő
tevékenységeit,
KKV
besorolásukat
(minősítési
kód),
valamint
létszámadataikat;
•
a beruházás működési eredmény
számítását
k)
Helyszínrajz / vázrajz a teljes
ipari parkról, amelyen feltüntetésre kerül
a fejlesztéssel érintett terület illetve
ingatlanok,
fotódokumentációval
alátámasztva.

m)
Épületenergetikai tanúsítvány
m) Épületenergetikai
tanúsítvány
(Új
n)
A
működési
eredmény
építés
esetén.
Az
épületenergetikai
mértékét bemutató támogatási összeg
minőségtanúsítványt
a
Magyar
tervező excel táblázat
o)
A 272/2014. (XI.5.) Korm.
Mérnöki
Kamara
névjegyzékében
rendelet 103. § alapján kiállított
szereplő TÉ (illetve jogutód szerinti
minőségellenőrzési
tanúsítvány
a
besorolása),
és/vagy
a
Magyar
közbeszerzési
eljárásokra
Építész
Kamara
névjegyzékében
vonatkozóan
szereplő
SzÉS6 (illetve jogutód
szerinti besorolása) jogosultsággal
rendelkező
szakértőnek
kell
elvégeznie.)
n) A működési eredmény mértékét
bemutató támogatási összeg tervező
excel táblázat
o) 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. P) pontjához kapcsolódóan.
p) Érvényes
Környezetközpontú
Rendszer tanúsítvány
releváns)

ISO:14001
Irányítási
(amennyiben

A működési eredmény mértékét bemutató támogatási összeg tervező excel táblázat és kitöltési
útmutató
A FELHÍVÁS 1. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE - Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok című
mellékletében a fenti módosítások átvezetése.

