Módosult az Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált
hiteltermékkel című felhívás

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel” című (GINOP 1.2.6-8.3.416 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy benyújtás lehetősége újra nyitva áll a Tisztelt támogatást igénylők
részére.
Módosuló

pont

Korábbi szöveg

Új szöveg

1.1.
A
felhívás
indokoltsága és célja

Jelen Felhívás keretében legalább 25%os saját forrással, standard eljárással,
egyablakos
rendszerben igényelhető
vissza
nem
térítendő
támogatás,
valamint kölcsön. A vissza nem
térítendő támogatás és a kölcsön
egyidejű igénybevétele kötelező.

3.1.2 Önállóan nem
támogatható
tevékenységek h) pont

-

3.1.2 Önállóan
támogatható
tevékenységek

-

Jelen Felhívás keretében legalább 25%os saját forrással, standard eljárással,
egyablakos
rendszerben
igényelhető
vissza nem térítendő támogatás, valamint
kölcsön.
A
vissza
nem térítendő
támogatás
és
a
kölcsön
költségtételenkénti
egyidejű
igénybevétele kötelező.
h.)
A
tájékoztatáshoz
és
nyilvánossághoz
kapcsolódó
tevékenységek
A
Felhívás
3.1.2.
h)
pontban
meghatározott
tevékenységhez
kapcsolódó
költségek
együttesen
legfeljebb a projekt összköltségének
0,5%-át érhetik el.
( a teljes pont törlésre kerül)

megnevezése

nem

3.1.2.1
Kötelezően
megvalósítandó
önállóan
nem
támogatható
tevékenységek pont

3.2.

A támogatható

3.1.2.1. Kötelezően
megvalósítandó,
önállóan
nem
támogatható
tevékenységek
h)
A kötelező tájékoztatáshoz és
nyilvánossághoz
kapcsolódó
tevékenységek
A Felhívás keretében a 3.1.2.1 h)
pontban
meghatározott
tevékenység
önállóan
nem
támogatható,
de
kötelezően megvalósítandó, és csak a
támogatói döntést követően kezdhetőek
meg. Ezen tevékenységhez kapcsolódó
költségek
együttesen
legfeljebb
a
projekt összköltségének 0,5%-át érhetik
el.
A

kötelező

tájékoztatáshoz

és

A

tájékoztatáshoz

és

tevékenységek állami
támogatási szempontú
besorolása
3.4.1.1 Műszaki és
szakmai elvárások m)
pont

nyilvánossághoz
tevékenységek

kapcsolódó

m)
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 támogatói
döntés érvényét veszítheti.
Kiemelkedően
jelentős
kockázatot
jelenthet például:
•
ha a támogatást igénylő, illetve
az árajánlat adó/szállító székhelye,
telephelye, fióktelepe között egyezés áll
fenn,
•
ha a megvalósítási helyszín nem
alkalmas a támogatási kérelemben
jelzett tevékenység végzésére,
•
ha a megvásárolt eszközök
együtt
sem
alkalmasak
termelő
tevékenység végzésére,
•
ha
a
saját
forrás
magánszeméllyel, különös tekintettel
külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi
vállalkozással kötött kölcsönszerződés
alapján, vagy
tagi kölcsön révén
biztosított,
•
ha a pénzügyi teljesítés több
kisösszegű részátutalás révén, vagy
nagy összegű készpénzes kiegyenlítés
révén történik.

nyilvánossághoz
tevékenységek

kapcsolódó

m)
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.) vagy
ha kérelem nem felel meg a banküzletbiztonsági vizsgálatnak.)
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 támogatói döntés
érvényét veszítheti.
Kiemelkedően
jelentős
kockázatot
jelenthet például:
•
ha a támogatást igénylő, illetve
az
árajánlat adó/szállító székhelye,
telephelye, fióktelepe között egyezés áll
fenn,
•
ha a megvalósítási helyszín nem
alkalmas a támogatási kérelemben jelzett
tevékenység végzésére,
•
ha a megvásárolt eszközök
együtt
sem
alkalmasak
termelő
tevékenység végzésére,
•
ha
a
saját
forrás
magánszeméllyel,
különös
tekintettel
külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi
vállalkozással kötött kölcsönszerződés
alapján,
vagy
tagi
kölcsön
révén
biztosított,
•
ha a pénzügyi teljesítés több
kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy
összegű készpénzes kiegyenlítés révén
történik.
Banküzlet-biztonsági vizsgálat alapján

kiemelkedően
jelentős
kockázatot
jelenthet például:
•
ha a támogatást igénylő, kapcsolt
vállalkozása
vagy
a
céghálójában
szereplő
vállalkozások
adószáma
felfüggesztésre került vagy szankciós
jelleggel törölve van,
•
ha a támogatást igénylő, kapcsolt
vállalkozása
vagy
a
céghálójában
szereplő vállalkozások a támogatási
kérelem benyújtását megelőző 2 évben
jogerős végzéssel elrendelt csőd- vagy
felszámolási eljárás alatt áll(t),
•
ha a támogatást igénylő, kapcsolt
vállalkozása
vagy
a
céghálójában
szereplő vállalkozások a támogatási
kérelem benyújtását megelőző 2 évben
végrehajtási eljárás alatt áll(t),
•
a
támogatást
igénylő
vállalkozásban
szereplő
tulajdonos
vagyoni részesedése lefoglalásra került.
3.5.2.
A
végrehajtására
rendelkezésre
időtartam

projekt
álló

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy
amennyiben a
projekt
a
Támogatási
Szerződés
hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a
Támogatási Szerződés hatályba lépését
követően legfeljebb 24 hónap áll
rendelkezésre.
A 1303/2013/EU rendelet 37. cikk (5)
bekezdés
szerint:
„A
pénzügyi
eszközökön
keresztül
támogatandó
beruházások a beruházásra vonatkozó
határozat napján nem lehetnek fizikailag
már lezártak vagy teljes mértékben
végrehajtottak.”
Jelen Felhívás hitel része pénzügyi
eszközön
keresztül
valósul
meg,
melynek
értelmében
felhívjuk
a
támogatást igénylők figyelmét, hogy
nem nyújtható kölcsön, és ebből
adódóan pénzügyi eszközzel kombinált
vissza nem térítendő támogatás sem a
támogatói döntés napján fizikailag már
lezárt
(befejezett),
vagy
teljes
mértékében (fizikailag és pénzügyileg is)
végrehajtott
(befejezett)
beruházás

A projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt
a
Támogatási
Szerződés
hatályba
lépéséig
nem
kezdődött
meg,
a
Támogatási Szerződés hatályba lépését
követően
legfeljebb
24
hónap
áll
rendelkezésre.
A 1303/2013/EU rendelet 37. cikk (5)
bekezdés
szerint:
„A
pénzügyi
eszközökön
keresztül
támogatandó
beruházások a beruházásra vonatkozó
határozat napján nem lehetnek fizikailag
már lezártak vagy teljes mértékben
végrehajtottak.”
Jelen Felhívás hitel része pénzügyi
eszközön keresztül valósul meg, melynek
értelmében felhívjuk a támogatást
igénylők
figyelmét,
hogy
nem
nyújtható kölcsön, és ebből adódóan
pénzügyi eszközzel kombinált vissza
nem térítendő támogatás sem a
támogatói döntés napján fizikailag már
lezárt
(befejezett),
vagy
teljes
mértékében (fizikailag és pénzügyileg
is) végrehajtott (befejezett) beruházás

finanszírozására.

finanszírozására.

Mindezek alapján a Felhívás keretében
benyújtott
támogatási
kérelemben
szereplő projekt nem fejezhető be a
támogatói döntés megszületéséig.

Mindezek alapján a Felhívás keretében
benyújtott
támogatási kérelemben
szereplő projekt nem fejezhető be a
támogatói döntés megszületéséig.

A
projekt
fizikailag
befejezett,
amennyiben
a
projekt
keretében
támogatott valamennyi tevékenység a
Támogatási
Szerződésben
meghatározottak szerint, a Felhívásban
meghatározott feltételek mellett teljesült.
A projekt fizikai befejezés napjának a
projekt utolsó támogatott tevékenysége
fizikai teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai
teljesítésére
vonatkozó
részletes
szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2.
alpontja tartalmazza.
Amennyiben a támogatói döntés napjáig
kizárólag a Felhívás 3.1 e) pontja
szerinti „kötelező tájékoztatás és
nyilvánossághoz
kapcsolódó
tevékenységek” nem valósulnak meg,
de minden más elem már befejeződött,
a projektet fizikailag befejezettnek kell
tekinteni, így támogatás nem adható.
Amennyiben a projekt támogatásra
kerül, és a projekttel kapcsolatos
pénzügyi elszámolás során derül ki,
hogy a támogatói döntés időpontjában
már megvalósult a projekt, a támogatás
visszavonásra kerül.
Példák:
1.)
A projekt keretében 1 db eszköz
beszerzése a cél. A támogatói döntés
napjáig
a
projekt
keretében
beszerzendő eszköz leszállításra került
a vállalkozás részére, de nem került
üzembe helyezésre.
A projekt nem minősül befejezettnek,
támogatható.
2.)
A projekt keretében 3 db eszköz
beszerzése a cél. A támogatói döntés
napjáig a 2 db eszköz beszerzésre és

A
projekt
fizikailag
befejezett,
amennyiben
a
projekt
keretében
támogatott valamennyi tevékenység a
Támogatási
Szerződésben
meghatározottak szerint, a Felhívásban
meghatározott feltételek mellett teljesült.
A projekt fizikai befejezés napjának a
projekt utolsó támogatott tevékenysége
fizikai teljesítésének a napja minősül.
A támogatott tevékenységtípusok fizikai
teljesítésére
vonatkozó
részletes
szabályozást az ÁÚF 8. pontjának 6.2.
alpontja tartalmazza.
Amennyiben a támogatói döntés napjáig
kizárólag a Felhívás 3.1 e) pontja szerinti
„a tájékoztatás
és
nyilvánossághoz
kapcsolódó
tevékenységek”
nem
valósulnak meg, de minden más elem
már befejeződött, a projektet fizikailag
befejezettnek kell tekinteni, így támogatás
nem adható.
Amennyiben a projekt támogatásra kerül,
és a projekttel kapcsolatos pénzügyi
elszámolás során derül ki, hogy a
támogatói döntés
időpontjában már
megvalósult a projekt, a támogatás
visszavonásra kerül.
Példák:
1.) A projekt keretében 1 db eszköz
beszerzése a cél. A támogatói
döntés
napjáig
a
projekt
keretében beszerzendő eszköz
leszállításra került a vállalkozás
részére, de nem került üzembe
helyezésre.
A
projekt
nem
minősül
befejezettnek, támogatható.
2.) A projekt keretében 3 db eszköz
beszerzése a cél. A támogatói
döntés napjáig a 2 db eszköz
beszerzésre és beüzemelésre
került,
a
harmadik
eszköz
leszállításra került a vállalkozás
részére, de nem került üzembe

beüzemelésre került, a harmadik eszköz
leszállításra került a vállalkozás részére,
de nem került üzembe helyezésre.
A projekt nem minősül befejezettnek,
támogatható.

3.5.2.1.
A
törlesztése
bekezdés

kölcsön
2.

3.)
A projekt keretében 3 db eszköz
beszerzése a cél. A támogatói döntés
napjáig mindhárom eszköz beszerzésre
és beüzemelésre került, de a kötelező
nyilvánossághoz
kapcsolódó
tevékenységeket nem kezdte meg a
támogatást igénylő vállalkozás.
A projekt befejezettnek minősül, nem
támogatható.
A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának
határideje a fizikai befejezést követő 90
nap, de legkésőbb 2021. március 31.
napja azzal, hogy a két időpont közül a
korábbi az irányadó.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának
határideje az utolsó mérföldkő elérését
követően: 90 nap.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kölcsön
folyósítására (beleértve a záró kifizetés
igénylés
keretében
folyósított
kölcsönösszeget
is)
csak
a
rendelkezésre tartási idő alatt van
lehetőség. A rendelkezésre tartási idő
legkésőbbi időpontja a projekt tervezett
fizikai befejezésétől számított maximum
12 hónap, de nem lehet több mint a
kölcsönszerződés
megkötésétől
számított maximum 36 hónap. A
Felhívás
keretében
utoljára
2022.
március 31-én lehet kifizetést teljesíteni
a Kedvezményezettnek.
Állami támogatás típusú előleg esetén
legkésőbb az előlegfolyósítást követő
három
éven
belül
a
nyújtott
támogatással el kell számolni.
A törlesztés a türelmi időt követően
havonta
egyenlő
tőketörlesztő
részletekben történik, kerekítés miatt az
utolsó
törlesztőrészlet
eltérhet.

helyezésre.
A
projekt
nem
minősül
befejezettnek, támogatható.
3.) A projekt keretében 3 db eszköz
beszerzése a cél. A támogatói
döntés
napjáig
mindhárom
eszköz
beszerzésre
és
beüzemelésre
került,
de
a
tájékoztatáshoz
és
nyilvánossághoz
kapcsolódó
tevékenységeket
nem kezdte
meg
a
támogatást
igénylő
vállalkozás.
A projekt befejezettnek minősül, nem
támogatható.
A
támogatást
igénylő
projekttel
kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró
kifizetési
igénylés)
benyújtásának
határideje a fizikai befejezést követő 90
nap, de legkésőbb 2021. március 31.
napja azzal, hogy a két időpont közül a
korábbi az irányadó.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának
határideje az utolsó mérföldkő elérését
követően: 90 nap.
Felhívjuk a figyelmet, hogy kölcsön
folyósítására (beleértve a záró kifizetés
igénylés
keretében
folyósított
kölcsönösszeget
is)
csak
a
rendelkezésre tartási idő alatt van
lehetőség. A rendelkezésre tartási idő
legkésőbbi időpontja a projekt tervezett
fizikai befejezésétől számított maximum
12 hónap, de nem lehet több mint a
kölcsönszerződés megkötésétől számított
maximum
36
hónap.
A
Felhívás
keretében utoljára 2022. március 31-én
lehet
kifizetést
teljesíteni
a
Kedvezményezettnek.

A törlesztés a türelmi időt követően
havonta
egyenlő
tőketörlesztő
részletekben történik, kerekítés miatt az
utolsó
törlesztőrészlet
eltérhet.

Esedékessége a tárgyhónap 25. napja.
Az első tőketörlesztés azon naptári
hónapot követő hónap 25. napján
esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt.
Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap,
akkor
a
törlesztés
a
következő
munkanapon esedékes.

4.2.
Támogatásban
nem
részesíthetők
köre 32) és 33) pontok

-

4.4.2.3.1.
A
tartalmi
értékeléshez
kapcsolódó
információk f) pontja

Az SZJA hatálya alatt álló egyéni
vállalkozók esetében a 14) és a 17)
Tartalmi
értékelési
szempontok/Rangsorolási
szempontok
szempontban szereplő adatok az SZJA
bevallásból, vagy a Főkönyvi kivonatból
kerülnek ellenőrzésre.
A tartalmi értékelési szempontok közül a
Készpénz
likviditás
(10 pont), a
Tőkeáttétel (10 pont) és a Rövid lejáratú
kötelezettségek forgási sebessége (10
pont) szempontok nem értelmezhető
egyéni vállalkozók esetében, így az elért
összpontszám
100/70-gyel
kerül
felszorzásra.

5.
A
FINANSZÍROZÁSSAL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK
3.
bekezdés

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel az
irányító hatóság folyósítja a vissza nem
térítendő támogatást, míg az MFB Pont
folyósítja a kölcsönt, a két folyósítás
értéknapja között néhány nap eltérés
adódhat.

5.4. Előleg igénylése

Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre a vissza nem térítendő
támogatás
és
a
kölcsön
vonatkozásában
igénybe
vehető
támogatási előleg mértéke a megítélt

Esedékessége a tárgyhónap 25. napja.
Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 25.
napján, vagy azt megelőzően jár le, az
első tőketörlesztés a tárgyhónap 25.
napján esedékes. Ha a Türelmi Idő a
tárgyhónap 25. napját követően jár le, az
első tőketörlesztés a tárgyhónapot követő
hónap 25. napján esedékes Az első
tőketörlesztés azon naptári hónapot
követő hónap 25. napján esedékes,
amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a
tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor
a törlesztés a következő munkanapon
esedékes.
32)
amely adószáma felfüggesztésre
került vagy szankciós jelleggel törölve
lett,
33)
amely, illetve annak bármely
tulajdonosa vagy vezető tisztségviselője
szankciós listán szerepel.
A tartalmi értékelési szempontok közül a
Készpénz
likviditás
(10
pont),
a
Tőkeáttétel (10 pont) és a Rövid lejáratú
kötelezettségek forgási sebessége (10
pont) szempontok nem értelmezhető
egyéni vállalkozók esetében, így az elért
összpontszám
100/70-gyel
kerül
felszorzásra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy mivel az
irányító hatóság folyósítja a vissza nem
térítendő támogatást, míg az MFB Pont
folyósítja a kölcsönt, a két folyósítás
értéknapja között az időközi és a záró
kifizetési igénylés esetében néhány nap
eltérés adódhat.
Jelen Felhívás keretében támogatott
projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre a vissza nem térítendő
támogatás és a kölcsön vonatkozásában
igénybe vehető támogatási előleg
mértéke a megítélt vissza nem térítendő

vissza nem térítendő támogatás és a
kölcsön 50%-a, de legfeljebb 375 millió
Ft vissza nem térítendő támogatás, és
legfeljebb 1 milliárd Ft kölcsön.

támogatás és a kölcsön 50%-a, de
legfeljebb 375 millió Ft vissza nem
térítendő támogatás, és legfeljebb 1
milliárd Ft kölcsön.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási
előleg - vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első
részlete - kifizetésétől számított 12
hónapon belül időközi kifizetés igénylést
szükséges
benyújtani.
Az
előleg
folyósításától számított 3 éven belül, de
legkésőbb a záró kifizetési igénylésben
az előleggel el kell számolni.

Az előlegigénylés benyújtásának feltétele
vissza nem térítendő támogatás és
kölcsön esetében is a kölcsönszerződés
hatályba lépése. Tájékoztatjuk, hogy a
kölcsön
vonatkozásában
előleg
igénylésére az első időközi kifizetési
igénylés benyújtásáig van lehetőség.
Tekintettel arra, hogy a vissza nem
térítendő támogatás és a kölcsön
esetében eltérő feltételei vannak az
előleg folyósításának, ezért az előlegek
utalása időben eltérhet egymástól.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a vissza nem
térítendő támogatásra jutó támogatási
előleg kifizetésétől számított 12 hónapon
belül
időközi
kifizetés
igénylést
szükséges benyújtani.

5.5.2.2. Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége

A projekt megvalósításához kapcsolódó,
kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának költségei a Felhívás
3.1.2.1. h) pontjához kapcsolódóan,
mely tevékenység csak a támogatói
döntést követően számolható el . Ezen
költségeknek a projekt elszámolható
összköltségéhez
viszonyított aránya
nem lehet több, mint 0,5% a „Széchenyi
2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv KTK 2020” szerint.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói
döntést
megelőzően
a
projekt
elszámolható
költségeinek
változtatására nincs lehetőség, az ilyen
jellegű módosítási igények nem vehetők
figyelembe.

5.5.2.2. Nyilvánosság biztosításának
költsége
A projekt megvalósításához kapcsolódó,
nyilvánosság biztosításának költségei a
Felhívás 3.1.2. h) pontjához
kapcsolódóan, mely tevékenység csak a
támogatói döntést követően számolható
el . Ezen költségeknek a projekt
elszámolható összköltségéhez
viszonyított aránya nem lehet több, mint
0,5% a „Széchenyi 2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv KTK 2020” szerint.
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.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói
döntést megelőzően a projekt
elszámolható költségeinek változtatására
nincs lehetőség, az ilyen jellegű

5.7 Az elszámolható
költségek összegére,
mértékére,
illetve
arányára
vonatkozó
elvárások g) pontja

6.
A
kérelem
során
mellékletek

támogatási
elkészítése
csatolandó
listája i)

g)
Kötelezően előírt
biztosításának költsége

nyilvánosság

i)
Nyilatkozat
építési engedély
köteles beruházásról vagy az építési
engedély mentességről - amennyiben a
támogatási
kérelem
tartalmaz
infrastrukturális és ingatlan beruházást:
Felhívjuk
figyelmét
arra,
hogy
amennyiben a projekt megvalósítása
tartalmaz
építési engedély köteles
infrastrukturális
és/vagy
ingatlan
beruházást, úgy a támogatási kérelem
benyújtásának nem feltétele a jogerős
építési engedély megléte. A jogerős,
érvényes építési engedélyt az első
kifizetési
kérelemhez
szükséges
csatolni.
Amennyiben a projekt infrastrukturális
és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz,
akkor a támogatást igénylő arra
vonatkozó
nyilatkozatát
szükséges
csatolni, hogy a beruházás építési
engedély köteles vagy sem. Nem építési
engedély köteles beruházás esetén
csatolni
szükséges
a
kivitelező
nyilatkozatát
a
munkálatok
megkezdésére vonatkozóan.

módosítási igények nem vehetők
figyelembe.
g)
Nyilvánosság biztosításának
költsége
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.
i)
i)
Nyilatkozat
építési
engedély köteles beruházásról vagy az
építési
engedély
mentességről
amennyiben
a
támogatási
kérelem
tartalmaz infrastrukturális és ingatlan
beruházást:
Felhívjuk
figyelmét
arra,
hogy
amennyiben a projekt megvalósítása
tartalmaz
építési
engedély
köteles
infrastrukturális
és/vagy
ingatlan
beruházást, úgy a támogatási kérelem
benyújtásának nem feltétele a jogerős
építési engedély megléte. A jogerős,
érvényes építési engedélyt az első
időközi kifizetési kérelemhez szükséges
csatolni.
Amennyiben a projekt infrastrukturális
és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz,
akkor
a
támogatást
igénylő
arra
vonatkozó
nyilatkozatát
szükséges
csatolni, hogy a beruházás építési
engedély köteles vagy sem. Nem építési
engedély
köteles beruházás esetén
csatolni
szükséges
a
kivitelező
nyilatkozatát
a
munkálatok
megkezdésére vonatkozóan.

A FELHÍVÁS 6. SZÁMÚ SZAKMAI MELLÉKLETE - Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok című
mellékletében a fenti módosítások átvezetése.

