Módosult a Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása
című felhívás

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent
„Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása” című (GINOP-3.2.6-8.2.4-17
kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosuló
pont
megnevezése
1.oldal

1.2
3.4.1.1 / a)

Korábbi szöveg

Új szöveg

Az együttműködés keretében a Kormány
vállalja, hogy:

Az együttműködés keretében a Kormány
vállalja, hogy:

•
a
Felhívás
feltételeinek
megfelelő legjobb projekteket jelen
Felhívás keretében 15 millió Ft – 80
millió
Ft
vissza
nem
térítendő
támogatásban, valamint 17 millió Ft –
100 millió Ft közötti visszatérítendő
kedvezményes kamatozású éven túli
kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön)
részesíti a rendelkezésre álló forrás
erejéig.

•
a
Felhívás
feltételeinek
megfelelő legjobb projekteket jelen
Felhívás keretében 15 millió Ft – 100
millió
Ft
vissza
nem
térítendő
támogatásban, valamint 13 millió Ft –
100 millió Ft közötti visszatérítendő
kedvezményes kamatozású éven túli
kölcsönben (a továbbiakban: kölcsön)
részesíti a rendelkezésre álló forrás
erejéig,

•
a
támogatási
előleggel
kapcsolatos
feltételeknek
megfelelő
támogatott projekteknek jelen Felhívás
keretében a megítélt, vissza nem
térítendő
támogatás
és
kölcsön
legfeljebb
50%-ának
megfelelő, de
legfeljebb 40 millió Ft vissza nem
térítendő
támogatás
összegének
megfelelő, és legfeljebb 50 millió Ft
kölcsön összegnek megfelelő támogatási
előleget biztosít biztosít.

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

72

64
•
Vállalati gyártási és szolgáltatási
tevékenységhez kötődő termelési tervek,
programok előállítását támogató (APS)
rendszerek bevezetése
•
Vállalati gyártási és szolgáltatási
tevékenységhez kötődő termelési adatok
gyűjtéshez, továbbításához, egységes
struktúrában
történő
kezeléséhez
szükséges
(MOM/MES)
rendszerek

bevezetése.
3.4.1.1 / b)

GINOP-2.1.8

3.6.1

A
megvalósulási
helyszínnek
a
támogatási
kérelem
benyújtását
megelőzően legalább egy naptári évvel
korábban kellett bejegyzésre kerülnie,

A
megvalósulási
támogatási kérelem
bejegyzésre kerülnie,

helyszínnek
a
benyújtásáig kell

4.1 / a)

kis- és középvállalkozások

mikro,- kis- és középvállalkozások

4.1 / c)

éves
átlagos
statisztikai állományi
létszáma
a
támogatási
kérelem
benyújtását megelőző legutolsó, lezárt,
teljes üzleti évben minimum 20 fő volt

éves
átlagos
statisztikai állományi
létszáma
a
támogatási
kérelem
benyújtását megelőző legutolsó, lezárt,
teljes üzleti évben minimum 10 fő volt

4.1 / d)

éves nettó értékesítési árbevétele a
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján meghaladja a 200
millió Ft-ot

az éves nettó értékesítési árbevétele a
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján meghaladja a 100
millió Ft-ot és/vagy a mérlegfőösszege a
150 millió Ft-ot (kettő közül bármelyik
teljesül)

4.2 / d)

amely jelen projektjének elszámolható
összköltsége meghaladja a támogatási
kérelem
benyújtását
megelőző
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve
a
tulajdonosok
által
jóváhagyott),
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti árbevételének 50%-át

amely jelen projektjének elszámolható
összköltsége meghaladja a támogatási
kérelem
benyújtását
megelőző
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve
a
tulajdonosok
által
jóváhagyott),
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló
szerinti
árbevételének
és/vagy
mérlegfőösszegének
50%-át
(kettő közül a magasabb összegűt
figyelembe véve),

4.3 / a)

A támogatási kérelmek benyújtása 2017.
május 31-től 2017. szeptember 15-ig
lehetséges.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017.
május 31-től 2018. március 29. 12:00
óráig lehetséges.

4.4.1

Az alábbi szakaszzárási határnapokig
benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:

Az alábbi szakaszzárási határnapokig
benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:

•
Kelet-Magyarország
megyéi
esetében
(Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves,
Nógrád, Hajdú-Bihar, JászNagykun-Szolnok,
Szabolcs-SzatmárBereg,
Bács-Kiskun,
Békés,
és
Csongrád megyék):

1.
Kelet-Magyarország
megyéi
esetében
(Borsod-Abaúj-Zemplén,
Heves,
Nógrád, Hajdú-Bihar, JászNagykun-Szolnok,
Szabolcs-SzatmárBereg,
Bács-Kiskun,
Békés,
és
Csongrád megyék):

2017. május 31-től 2017. június 30.

2017. május 31-től 2017. június 30.

és

és

2017. július 17-től 2017. szeptember 15ig

2017. július 17-től 2017. szeptember 15ig

•
Nyugat-Magyarország
megyéi
esetében (Baranya, Fejér, Győr-MosonSopron, Komárom-Esztergom Somogy,
Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyék):

2.
Nyugat-Magyarország
megyéi
esetében (Baranya, Fejér, Győr-MosonSopron, Komárom-Esztergom Somogy,
Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyék):

2017.
július
szeptember 15-ig.

2017. július 1-től 2017. szeptember 15ig.

1-től

2017.

3.
2018.
január
március 29. 12:00 óráig.

megyénként maximálisan 4 darab, egy
megyén belül (elsődleges) megvalósítási
helyszínnel
rendelkező
támogatást
igénylő
kérelme
támogatható.
Amennyiben az
első szakaszhatár
lezárultát követően ezt a maximumot
valamelyik
megyéből
a támogatott
kérelmek elérik, a következő szakaszban
már csak a többi megyébe tartozó
(elsődleges)
megvalósítási
helyre
vonatkozó kérelmek támogathatók a
forráskeret
kimerüléséig.
Az
adott
megyében akkor nyílik meg az újabb
szakasz, ha ott nem lesz legalább 4
darab támogatott kérelem.

Továbbá
nem
támogatható
az
a
támogatási kérelem, amely a tartalmi
értékelés
szempontok
táblázat 16.
pontjában nem éri el a legalább 3 pontot.

2018.

Régiónként maximálisan 12 darab, egy
régión belül (elsődleges) megvalósítási
helyszínnel
rendelkező
támogatást
igénylő
kérelme
támogatható.
Amennyiben
a
beadás
lezárultát
követően ezt a maximumot valamelyik
régióból a támogatott kérelmek nem érik
el, akkor a többi régióba tartozó
(elsődleges)
megvalósítási
helyre
vonatkozó kérelmek is támogathatók a
forráskeret kimerüléséig

(A
módosított
szempontrendszer
külön
alább található)

4.4.2.3

30-tól

értékelési
táblázatban

Továbbá
nem
támogatható
támogatási kérelem:

az

a

o
amely
a
tartalmi értékelés
szempontok táblázat 16. pontjában nem
éri el a legalább 3 pontot,
o
a tartalmi értékelés szempontok
táblázat 18. pontjában a 16 pontot,
valamint,
ha
egyszerűsített

nem

várhatóak
az
megvalósíthatósági

tanulmányban
írt
alapján az alábbiak:

üzleti

koncepció

•
A
vállalkozás
külső
üzleti
kapcsolatai
a
fejlesztés
hatására
javulnak,
•
Felügyelt Ipar 4.0, ill. IoT
platform bevezetésére kerül sor az 5.
számú mellékletben leírtak szerint.
5.2

de nem lehet több, mint a támogatást
igénylőnek
a
támogatási
kérelem
benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti
év árbevételének 50%-a.

de nem lehet több, mint a támogatást
igénylőnek
a
támogatási
kérelem
benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti
év
árbevételének
és/vagy
mérlegfőösszegének 50%-a (kettő közül
a magasabb összegűt figyelembe véve).

5.3 / b)

minimum 15 millió Ft, maximum 80 millió
Ft lehet

minimum 15 millió Ft, maximum 100
millió Ft lehet.

5.3 / c)

Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás maximális mértéke az összes
elszámolható költség 35 %-a lehet.

Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás maximális mértéke a GINOP3.2.1-15 Modern Vállalkozások Program
keretében a támogatást igénylő részéről
már megszerzett „emelt szintű Digitálisan
felkészült vállalkozás eDFV” minősítés
és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher
rendszerben megtalálható (minősített)
infokommunikációs
üzleti
megoldás,
rendszer a 3.2.1 projektben minősített
szállítótól vagy annak szintén minősített
partnerétől,
disztribútorától
történő
megrendelése
vagy
igénybevétele
esetén az összes elszámolható költség
40 %-a, egyéb támogatást igénylő
esetében 35%-a lehet.
A GINOP 3.2.1 Modern Vállalkozások
Programmal
és
az
„emeltszintű
Digitalizációra
felkészült
vállalkozás
eDFV” minősítéssel kapcsolatosan a
http://www.vallalkozzdigitalisan.hu
honlapon találhatók információk.

5.3 / d)

minimum 17 millió Ft, maximum 100
millió Ft lehet.

minimum 13 millió Ft, maximum 100
millió Ft lehet.

5.3 / e)

A kölcsön összege meg kell hogy haladja
a vissza nem térítendő támogatás

A kölcsön mértékének el kell érnie a
vissza
nem
térítendő
támogatás

5.4

összegét.

minimum 75%-át.

de legfeljebb 40 millió Ft vissza nem
térítendő
támogatás
összegének
megfelelő, és legfeljebb 50 millió Ft
kölcsön összegnek megfelelő lehet.

de legfeljebb 50 millió Ft vissza nem
térítendő
támogatás
összegének
megfelelő, és legfeljebb 50 millió Ft
kölcsön összegnek megfelelő lehet.

Az értékelési szempontrendszer módosult az alábbiak szerint:
Tartalmi értékelési szempontok
ÉRTÉKELÉSI ELŐFELTÉTELEK

Minősítés

1.

Kapcsolódik-e a projekt a Felhívás céljaihoz?

igen/nem

2.

A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e
összeállításra?

igen/nem

3.

A projekt ütemezése reális és szakmailag megvalósítható

igen/nem

4.

A támogatási kérelem megfelel a Felhívás 3.1. A projekt keretében
megvalósítandó tevékenységek pontjában rögzített feltételeknek?

igen/nem

5.

A projekt megvalósíthatósága a Felhívás 3.4.1.1. l) pontjában foglalt
kockázatossági szempontok alapján biztosítottnak tűnik?

igen/nem

6.

A támogatást igénylő fejlesztési igénye nem az Európai Unióról szóló
Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági
termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával kapcsolatos
beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással
kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott
termék nem minősül mezőgazdasági terméknek?

igen/nem

7.

Egyéb állami támogatási szabályoknak való megfelelőség
Regionális beruházási támogatás és csekély összegű támogatás esetén 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 akvakultúratermékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel?

igen/nem

A támogatást igénylő fejlesztési igénye nem elsődleges mezőgazdasági
termeléshez kapcsolódó beruházásokra irányul?

igen/nem

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylő a támogatást
nem acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari
tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért
végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy
áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához,
energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú
infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz használja fel?

igen/nem

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylő a támogatást
nem szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez, kivéve a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel
használja fel?
Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylő a támogatást
nem kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez, kivéve a 651/2014/EU bizottsági
rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel használja
fel?

9.

10.

igen/nem

Csekély összegű támogatás esetén a támogatást a támogatás igénylője
nem a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek
megvásárlására használja fel?

igen/nem

Regionális beruházási támogatás és KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott
támogatás esetén a támogatást igénylő a támogatást nem azt a
2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen
szénbányák bezárásához használná?

igen/nem

Adható
pontszám

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 érintett

2

igen

0

nem

2

Árbevétel arányos beruházási érték
x = (2*összes elszámolható költség / (utolsó lezárt év nettó árbevétel +
utolsó előtti lezárt év éves nettó árbevétel)) *100

8

x ≤ 5,00% vagy 140,00% ≤ x

0

5,01% ≤ x ≤ 10,00% vagy 100,01% ≤ x ≤ 140,00%

2

10,01 % ≤ x ≤ 16,00 % vagy 75,01 % ≤ x ≤ 100,00 %

4

16,01 % ≤ x ≤ 26,00 % vagy 55,01 % ≤ x ≤ 75,00 %

6

26,01% ≤ x ≤ 55,00%
1 főre eső hozzáadott érték
x = (utolsó lezárt év adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve
veszteség + utolsó lezárt év értékcsökkenési leírás + utolsó lezárt év
személyi jellegű ráfordítások) / utolsó lezárt év létszám)

8

x < 1.000.000 Ft

0

1.000.000 ≤ x ≤ 2.999.999 Ft/fő

2

3.000.000 ≤ x ≤ 4.999.999 Ft/fő

4

5.000.000 ≤ x ≤ 7.999.999 Ft/fő

6

8.000.000 Ft/fő ≤ x
Likviditási gyorsráta mutató: x =
11.

igen/nem

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylő a támogatást
nem szintentartó beruházáshoz használja fel?

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
8.

igen/nem

8

8
𝑭𝒐𝒓𝒈ó𝒆𝒔𝒛𝒌ö𝒛ö𝒌−𝑲é𝒔𝒛𝒍𝒆𝒕𝒆𝒌
𝑹ö𝒗𝒊𝒅 𝒍𝒆𝒋á𝒓𝒂𝒕ú 𝒌ö𝒕𝒆𝒍𝒆𝒛𝒆𝒕𝒕𝒔é𝒈𝒆𝒌

(a nagy

k észletállomány miatti magas lik viditás elk erülése miatt). Amennyiben a
nevezőben a „rövid lejáratú kötelezettségek” értéke 0, a tört nem
értelmezhető. Ebben az esetben a maximális pontszám kerül megadásra.

3

12.

13.

14.

15.

X ≤ 0,8

0

0,81 ≤ x ≤ 1,20

1

1,21 ≤ x ≤ 1,50

2

1,51 ≤ x

3

Kamatfedezettségi mutató: x = {(utolsó lezárt év üzemi eredmény +
amortizáció) / (utolsó lezárt év kamatráfordítások)}

3

0,01 ≤ x ≤ 2,5

0

2,51 ≤ x ≤ 5,00

1

5,01 ≤ x

2

ha a kamatráfordítások értéke x = 0

3

Eszközfinanszírozási mutató: x = {utolsó lezárt év befektetett eszközök /
(utolsó lezárt év saját tőke + utolsó lezárt év hosszú lejáratú
kötelezettségek)}*100

5

számított érték > 220,00

0

190,00 < számított érték ≤ 220,00

1

160,00 < számított érték ≤ 190,00

2

130,00 < számított érték ≤ 160,00

3

100,00 ≤ számított érték ≤ 130,00

4

számított érték < 100,00

5

Működés időtartama – a támogatási kérelmet benyújtó vállalkozás lezárt
teljes üzleti éveinek száma

6

1 év

0

2 év

1

3 év

2

4 év

3

5 év

4

6 év

5

7 vagy több év

6

Projekt komplexitása
A választható tevékenységek közül hány féle kerül a projektben
megvalósításra: tevékenységenként 1-4 pont
1. Korszerű, Ipar 4.0 és vállalati Internet Of Things technológiák átvétele,
meghonosítása, bevezetése a termelőiparban, építőiparban,
kereskedelemben és szolgáltatószektorban,
2. Ipar 4.0, vállalati Internet Of Things, Machine To Machine, szenzor
fejlesztések, a gyártósorok, logisztikai és szolgáltatóipari folyamatok,
rendszerek ilyen technológiákkal történő digitalizálása
3. Termék- és szolgáltatásfejlesztési szoftveres környezet fejlesztése –

18

0/3

0/4
0/2

virtuális valóság és kiterjesztett valóság technológiák , CAD-CAM
rendszerek bevezetése
4.

16.

17.

Termelési, építési és szolgáltatási szimulációs szoftverek igénybevétele

1. PDM/PLM rendszerek bevezetése a fejlesztési, tervezési és gyártási
folyamatok támogatásához
6. Vállalati gyártási és szolgáltatási tevékenységhez kötődő, az onnan
származó adatok feldolgozását segítő korszerű big data rendszerek
bevezetése
7. Vállalati gyártási és szolgáltatási tevékenységhez kötődő termelési
tervek, programok előállítását támogató (APS) rendszerek bevezetése
8. Vállalati gyártási és szolgáltatási tevékenységhez kötődő termelési
adatok gyűjtéshez, továbbításához, egységes struktúrában történő
kezeléséhez szükséges (MOM/MES) rendszerek bevezetése
9. Lean vállalati filozófia bevezetése
A támogatást igénylő vállalkozás informatizáltságának, integrált
vállalatirányítási rendszer modulokkal való lefedettségének, a
funkcionális területek (lásd 3. számú melléklet) informatikai
támogatottságának szintje (3 pont alatt kizáró ok)
1. Vállalati CRM, értékesítési terület

0/1
0/3
0/1
0/1
0/1
12
0/2

2. Gyártási terület

0/3

3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés

0/1

4. Kontrolling és döntéstámogatás

0/1

5. Beszerzési, logisztikai terület

0/2

6. Pénzügyi, számviteli terület

0/1

7. Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF)

0/1

8. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer

0/1

A támogatást igénylő vállalkozás rendelkezik GINOP 3.2.1 Modern
Vállalkozások Program „emelt szintű Digitálisan Felkészült Vállalkozás
minősítéssel eDFV” http://www.vallalkozzdigitalisan.hu/index.html
igen
nem

18.

0/2

3
3
0

összesen
32 pont,
Egyszerűsített megvalósíthatósági tanulmányban írt üzleti koncepció
minimálisan
(ágazati, technológiai, egyéb szakmai szempontok) értékelése
elérendő 16
pont
szak mai indok oltság, valós szük ség alátámasztása
A projekt által bevezetett új digitalizációs rendszer(ek), megoldás(ok) valós,
alátámasztott üzleti, vállalati igényeket szolgálnak ki:
Az Ipar 4.0 vagy vállalati IoT fejlesztés a vállalkozás
készletgazdálkodásában jelentős javulást hoz (forgási sebesség javul,
selejtek, hulladékok, visszáruk aránya csökken)
A projekt megvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a
vállalkozás készleteinek forgási sebessége a fejlesztés hatására a
megvalósíthatósági tanulmány alapján igazoltan
legalább 10 százalékkal javulhat – 1 pont
legalább 20 százalékkal javulhat – 2 pont
legalább 30 százalékkal javulhat – 3 pont

0 – 5 pont

A vállalkozásnál a gyártási / szolgáltatási /keres kedelmi folyamat során
keletkező selejtek, hulladék vagy visszárú aránya igazoltan legalább 20% -al
csökken a korábbi értékhez képest – 1 pont
A vállalkozásnál a gyártási / szolgáltatási /kereskedelmi folyamat során
keletkező selejtek, hulladék vagy visszárú aránya igazoltan legalább 40%-al
csökken a korábbi értékhez képest – 2 pont
Egyik sem valósul meg fentiek közül – 0 pont
A vállalkozás külső üzleti kapcsolatai a fejlesztés hatására javulnak:
Nem történik ilyen – kizáró ok
A fejlesztés a vállalkozás csak meglévő beszállítói / kereskedelmi /
szolgáltatási kapcsolataira lesz hatással (pozitívan) – 0 pont
A fejlesztés által a vállalkozás legalább egy (új) beszállítói rendszerhez
vagy kereskedelmi / szolgáltatási hálózathoz tud csatlak ozni – 1 pont
A fejlesztés által a vállalkozás legalább egy, de határon túli tagokkal is
rendelkező (új) beszállítói rendszerhez vagy kereskedelmi / szolgáltatási
hálózathoz tud csatlakozni – 2 pont
A fejlesztés által a vállalkozás legalább két, legalább az egyik esetében
határon túli tagokkal is rendelkező (új) beszállítói rendszerhez vagy
kereskedelmi / szolgáltatási hálózathoz tud csatlakozni – 3 pont
A fejlesztés által a vállalkozás kettőnél több, határon túli tagokkal is
rendelkező (új) beszállítói rendszerhez vagy kereskedelmi / szolgáltatási
hálózathoz tud csatlakozni – 4 pont
A fejlesztés által érintett termelésből / szolgáltatási vagy kereskedelmi
folyamatból származó termékek / szolgáltatások új piacot találnak:
Nem történik ilyen – 0 pont
Csak belföldön találnak új piacot – 1 pont
Belföldön és legalább egy külföldi országban találnak új piacot – 2 pont
Belföldön és legalább két külföldi országban találnak új piacot – 3 pont
Belföldön és kettőnél több külföldi országban találnak új piacot – 4 pont

0 – 4 pont

0 – 4 pont

megfelelő műszak i, technológiai, HR háttér
A megvalósítandó fejlesztés műszaki színvonala az igények tükrében:
A bevezetendő Ipar 4.0, vállalati IoT megoldás műszaki színvonala nem
meghatározható, korszerű technológia nem azonosítható, az igények
kielégítésére való alkalmassága nem alátámasztott – 0 pont
A bevezetendő Ipar 4.0, vállalati IoT megoldás műszaki színvonala
megfelelően bemutatásra került, azonban korszerű technológia nem
azonosítható, az igények kielégítésére vélhetően alkalmas – 2 pont
A bevezetendő Ipar 4.0, vállalati IoT megoldás magas műszaki színvonalú,
az igények kielégítéséhez alkalmas, új, korszerű technológiát használ – 4
pont
A bevezetendő új digitalizációs rendszer(ek), megoldás(ok) műszakitechnológiai színvonala, megfelelőssége a 3. számú mellékletben megadott
követelmények alapján:
A Felhívás 3. sz. mellékletében foglalt műszaki-technológiai feltételeket
minimálisan teljesíti a tervezett digitalizációs fejlesztés – 0 pont
A Felhívás 3. sz. mellékletében foglalt műszaki-technológiai feltételeket
minimálist meghaladó mértékben teljesíti a tervezett digitalizációs fejlesztés
– 2 pont
A Felhívás 3. sz. mellékletében foglalt műszaki-technológiai feltételeket
jelentősen, jóval magasabb technológiai színvonalon teljesíti a tervezett
digitalizációs fejlesztés – 4 pont
A támogatást igénylő szervezeti háttere, a szakembergárdájának
felkészültsége alkalmassága az Ipar 4.0 vagy vállalati IoT fejlesztésre (lásd
önéletrajzok):

0 – 4 pont

0 – 4 pont

0 – 2 pont

A támogatást igénylő szervezeti, személyzeti, szakemberi háttere a
rendelkezésre álló adatok alapján nem tekinthető megfelelőnek – 0 pont
A támogatást igénylő szervezeti, személyzeti háttere, szakembergárdájának
felkészültsége átlagos, megfelelőnek tekinthető (lásd önéletrajzok) – 1 pont
A támogatást igénylő szervezeti, személyzeti háttere, szakembergárdájának
felkészültsége magasabb a piacon fellelhető átlagnál (lásd önéletrajzok) – 2
pont
Felügyelt Ipar 4.0, ill. IoT platform bevezetésére kerül sor az 5. számú
mellékletben leírtak szerint:
Nem történik ilyen – kizáró ok
Csak a mellékletnek megfelelő minimumok teljesülnek – 0 pont
Gyártási / szolgáltatási folyamatból származó adatok érzékelése és
gyűjtése is megvalósul (korszerű szenzorhálózati technológiákkal) – 2 pont
Komplex digitális elemzés és analitika, vezérlés, beavatkozási lehetőség
valósul meg a gyártási / szolgáltatási folyamat tekintetében– 2 pont
A termelésirányitási rendszerrel/rendszerekkel közvetlen integráció történik
– 1 pont

0 – 5 pont

pénzügyi, gazdasági megvalósíthatóság
A projekt pénzügyi, gazdasági megvalósíthatósága nem került kellőképpen
alátámasztására, nem tartalmazza a megvalósíthatósági tanulmány a
pénzügyi terv minimális elvárásait – 0 pont
A megvalósíthatósági tanulmány a pénzügyi terv minimális elvárásait
tartalmazza, azonban nem elég részletes, így a beruházás megtérülése
csak részben alátámasztott – 1 pont
A megvalósíthatósági tanulmány a pénzügyi terv elvárásait részletesen
tartalmazza, azonban a beruházás megtérülése, gazdaságossága csak
részben alátámasztott – 2 pont
A megvalósíthatósági tanulmányban foglalt pénzügyi terv, illet ve
megtérülési számítás részletes és megalapozott – 3 pont
A megvalósíthatósági tanulmányban foglalt pénzügyi terv, illetve
megtérülési számítás alapján a választott kötelező vállalás jó eséllyel
legalább 50%-al túlteljesíthető – 4 pont

0-4

Összesen

100

Fentiekkel összhangban módosult a Felhívás 1. és 3. számú melléklete is.

