Módosult a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása című (GINOP-5.2.7-17 kódszámú) felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című (GINOP5.2.7-17 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban:
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a támogatás összege minimum 2 millió forintról 3 millióra, míg a támogatás maximum
összege 3 millió forintról 5 millió forintra nőt. A módosításhoz kapcsolódóan változott a
előlapon, továbbá a 5.3 pontban a támogatás összege;
a felhívás 1.1 pontja kiegészült az alábbi szöveggel: „A célcsoport tagjai támogató
szolgáltatásokon keresztül, projektjük előkészítése során, segítséget kapnak üzleti tervük
összeállításához. Valamint vállalkozásuk induló időszakában tanácsadás és mentorálás
keretében segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás
kialakításához, valamint a visszatérítendő és a vissza nem térítendő pénzügyi eszköz igénybe
vételével kapcsolatos feladataikhoz, melyet első évében ellentételezés nélkül vehetnek
igénybe. A jogszerű foglalkoztatást támogató, a GINOP-5.3.3-15 konstrukció keretében
létrejött jogsegély szolgálatok is támogatják az induló vállalkozásokat jogi információs,
iratszerkesztési szolgáltatással, valamint munkajogi, társadalombiztosítási jogi,
alkalmazással és vállalkozóvá válással összefüggő jogvédelemmel, jogérvényesítés
segítésével, illetve jogi tanácsadással”;
a felhívás 1.2 pontjában pontosításra került a várható támogatási kérelmek száma: „3200 –
5330 db”;
a felhívás 3.1.2.2 eb) pontja az alábbi módon került pontosításra: „szoftver (a Felhívás 2.
számú szakmai mellékletét képező TESZOR lista alapján)”, ezzel összhangban törlésre került a
felhívás 3.4.1.1 a) 4. pontja is;
a felhívás 3.1.2.2 h) és i) pontjai törlésre kerültek, ezzel együtt az adott tevékenységekhez
kapcsolódó elvárások is törlésre kerültek a felhívás 3.4.1.1. b) pontjából, továbbá az
tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható költségek is törlésre kerültek a felhívás 5.5
pontjában;
a felhívás 3.3 pontjából törlésre került a „belső képzés” kifejezés, és kiegészült az alábbi
mondatrésszel: „felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört
kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységek”;
a felhívás 3.4.1.3 pontja kiegészült az alábbi ponttal: „Ha a támogatást igénylő GINOP-8.8.117 Foglalkoztatás ösztönzése hitel konstrukcióhoz kapcsolódó hitelkérelmet nyújtott be, a
Támogatói Okirat kiállítása csak a hitelszerződés megkötése és annak a Támogató felé való
igazolása után történhet meg.”;
a felhívás 3.4.4 b) pontja kiegészült az alábbi mondattal: „Nem minősül tartalmi eltérésnek,
ha a pályázat költségvetésében az üzleti tervben foglaltakhoz képest egyes költségvetési
sorok közötti átrendezés, átcsoportosítás történik, de új költségtípus, új tevékenység nem
kerül betervezésre és az összköltség sem változik.”
a felhívás 3.5.2 pontjában a projektre rendelkezésre álló minimális időtartam 7 hónapról 6
hónapra csökkent;
A felhívás 3.5.2 pontjában a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifi zetési
igénylés) benyújtásának végső határideje 2020. október 31-ről 2020. augusztus 31-re
módosult;
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a felhívás 3.6.1 pontjában a fejlesztés megvalósulásának helyszínéhez kapcsolódó elvárások
pontosításra kerültek: „A fejlesztés megvalósulásának helyszíne – bérlemény esetén is –
kizárólag a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy
fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig, bérelt
fióktelep vagy telephely esetén pedig az első kifizetési igénylés benyújtásáig kell bejegyzésre
kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától per- és igénymentesnek kell
lennie (kivéve, ha a kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a
projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt
tárgyát képező tevékenységek elvégezhetők a helyszínen, a projekt megvalósításhoz
biztosított a megfelelő infrastruktúra.”;
a felhívás 3.7.3 pontjában törlésre került az alábbi mondat: „A Támogató az adatgyűjtési
feladatok támogatása érdekében legkésőbb a támogatási kérelmek benyújthatóságáig
monitoring tájékoztatót tesz közzé.”
a felhívás 4.2 pontja kiegészült a d) ponttal: „abban az esetben, ha a támogatási kérelem
összege meghaladja a 3.500.000 forintot és a 3.500.000 forint feletti támogatási összeggel
legalább egyező mértékű GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése hitel konstrukció
keretében befogadott hitelkérelemmel nem rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásának
időpontjában.”, a kiegészítéssel összhangban a 5.3 a) pont is módosult;
a felhívás 4.3 pontjában a támogatási kérelem benyújtásának határideje 2017. év június 30ről 2018. március 30-ra és 2018. év június 30-ről, 2019. május 31-re módosult;
továbbá az adott pont kiegészült az alábbi felhívással: „Felhívjuk figyelmét, hogy az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 16. § (4) bekezdése alapján „az
egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy
annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben
köteles feltüntetni”.
módosult a felhívás 4.4.2.3 pontjában szereplő tartalmi értékelési szempontok adható
pontszámai (minden szempont) és leírása (1 és 4 pont) esetében is, továbbá a táblázat al atti
szövegrész kiegészült: „Nem támogathatóak továbbá azok a támogatási kérelmek sem,
amelyek esetében a 1. értékelési pontra adott pontszám 0. Felhívjuk a figyelmét, hogy a
tartalmi értékelés 6. szempontja jövőbeni vállalást tartalmaz. Amennyiben a válla lás
(hitelfelvétel) nem teljesül, az újrapontozást von maga után. Felhívjuk figyelmüket, hogy
amennyiben az újrapontozás alapján a többletvállalás nem teljesülése eredményeképp elért
összpontszám nem éri el a minimális 50 pont támogatási ponthatárt, a támo gatási okirattól
való elállásra és a kifizetett támogatási összeg visszakövetelésére kerülhet sor”;
a felhívás 5.4 pontjában az „ebben az esetben nincs lehetőség előlegigénylésre” szövegrész
helyett az alábbi szövegrész került: „amennyiben előlegigénylés nem történik.”;
a felhívás 5.5 pontjában törlésre került az aa) első alpontja, da) és db) pont, és kiegészült a
aa) új első alpontja a „maximum 30.000 Ft értékben”, a ba) negyedik alpontja a „, kivéve
KATA-s adózók”, a ”Felhívjuk a figyelmét, hogy KATA adózó esetén az a jövedelem
számolható el, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből származtatható. A törvény
alapján pedig a bevétel 60 % minősül jövedelemnek. Abban az esetben amennyiben a
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kedvezményezett nem realizál bevételt, addig jövedelme sem keletkezik. Amíg nincs
jövedelme és bevétele, addig ilyen formában nem elszámolható ez a költség.” szövegrésszel;
a felhívás 5.5 ca) pontjában a 250.000 forint helyett 300.000 forint maximális összegkorlát
került, továbbá a da) pont a marketing eszközök, és a ea) szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó anyagköltség esetén is bevezetésre került a maximum 300.000 forintos
költségkorlát, illetve a dc) pont a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
elszámolható maximális összege 3000 Ft/nm;
a felhívás 5.5 fa) pontja kiegészült 2 alponttal: „biztosítási díj (pl. iroda, üzlethelyiség
biztosítása), és bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához
elkülönített bankszámla nyitására kerül sor, rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és
tranzakciós költség;”
a fenti XVIII-XX pontban felsorolt változtatásokkal összhangban módosult a felhívés 5.7
pontjában található táblázat is;
a felhívás 5.6 pontjában törlésre került a i) és j) pont, illetve kiegészült a l) ponttal;
a felhívás 6.1 pontja 2. alpontja az alábbi módon módosult: „Jogi státusz igazolása: A
támogatási kérelem benyújtásához nem szükséges a jogi státusz igazolására vonatkozó
dokumentum csatolása, amennyiben vállalkozások esetén a http://www.e-cegjegyzek.hu/
honlapon elérhető a vállalkozás hatályos cégkivonata, illetve egyéni vállalkozók esetén a
www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ honlapon elérhetőek az egyéni vállalkozó adatai.”,
továbbá a 4. alpont: „Minden 300 000 Ft egyedi összköltséget meghaladó költségtétel
(beruházás és igénybevett szolgáltatás) alátámasztására 3 db egymástól független
árajánlatadók által kiállított, magyar nyelvű, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes,
árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:


az ajánlattevő megnevezését, cégszerű aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói
státuszra vonatkozóan



a gyártó megnevezését, származási országát



az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, a gyártó által meghatározott
műszaki paramétereit, részletes szakmai tartalmát/jellemzőit, rendelésre gyártott
beszerzés esetén a technikai feltételek és az egyedi költségkalkuláció részletes
feltüntetését;



az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a
támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;



az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat;



A fenti elemeken kívül eszközbeszerzés esetén:



az eszköz gyártási évét és a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy az eszköz új;
amennyiben az árajánlat tartalmaz betanítást, szállítást és
üzembehelyezést is, kérjük ezek költségét külön feltüntetni.



A fenti elemeken kívül szoftverbeszerzés esetén:




az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;

A fenti elemeken kívül domain név regisztráció beszerzése esetén:


az árajánlatnak tartalmaznia kell a regisztrálandó domain nevet;

Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt
átszámítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos középárfolyamán.
Nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a
teljes árajánlatról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás.
Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a „Támogatási kérelemben” szereplő
tevékenységek elnevezésének, költségeknek és a táblázatok adatainak meg kell egyezniük. Az
árajánlatok szakmai szöveges leírásából világosan ki kell derülnie, hogy az adott
tevékenységhez milyen konkrét munkafolyamatok tartoznak, s ezeket a Támogatást igénylő
profiljára szabva szükséges összeállítani. Amennyiben az árajánlat csak általánosságban
tartalmazza az adott tevékenység szakmai jellemzőit, nem fogadható el.
A költségtételek alátámasztására 3 darab, a fenti követelményeknek teljes mértékben
megfelelő árajánlat fogadható el. Amennyiben a hiánypótlást követően sem áll rendelkezésre
az adott költségtétel vonatkozásában a 3 db, a fenti követelményeknek teljes mértékben
megfelelő árajánlat, akkor az a költségtétel nem elszámolható költségnek minősül, így azzal a
projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül a felhívás 5.6 p) pontjában foglaltak
figyelembevételével.
A projekt azon beszerzései esetén, amelyek elszámolható összköltsége nem haladja meg a
300.000 forintot, a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat (így
különösen árajánlatokat) a kedvezményezettnek nem kell benyújtania az irányító hatósághoz,
azok, azonban azokat az irányító hatóság helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti,
azonban a dokumentumoknak a támogatást igénylőnél rendelkezésre kell állnia, a projekt
dosszié részét képezik. A projekt dosszié hiánytalanságáért a Kedvezményezett felel.
A Támogatási kérelem vizsgálata során a benyújtott árajánlatokból egyértelműen
megállapíthatónak kell lennie, hogy a projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális
és takarékos módon került-e összeállításra valamint, hogy a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elvét és az átlagos piaci áraknak történő megfelelést követi-e. A projekt
költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell, hogy képezze!”;
XXIV.

A felhívás 6.1.5 pontja kiegészült a következő két alponttal: „banki aláírás-bejelentő karton,
Felhívjuk figyelmét, hogy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV.
törvény 16. § (4) bekezdése alapján „az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az
„egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve
(aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni”;
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A felhívás 6.1.7 pontja kiegészült a következő felhívással: „A nyilatkozatot a cégjegyzésre
jogosult személynek minősített elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy amennyiben nem
rendelkezik minősített elektronikus aláírással, akkor a nyilatkozat kinyomtatását követően
cégszerű aláírásával kell ellátnia, majd beszkennelnie és elmentenie. A minősített elektronikus
aláírással ellátott elektronikus nyilatkozatot, vagy a cégszerű aláírással ellátott papír alapú
nyilatkozat digitalizált (beszkennelt és elmentett) elektronikus példányát a véglegesített
adattartalmú támogatási kérelemhez kapcsolva, együtt, elektronikusan kell benyújtani a
kitöltő program által küldött utasításoknak megfelelően.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a nyilatkozatot a támogatást igénylő nem minősített
elektronikus aláírással látta el, a kinyomtatott és cégszerűen aláírt papír alapú nyilatkozatot
az irányító hatóságnak címezve postai úton is be kell nyújtania az elektronikus benyújtást
követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 naptári napon
belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai
szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás)
igénybevételével.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a hibátlan, teljes elektronikus és a papír alapú nyilatkozat nem
hiánypótoltatható jogosultsági feltételnek számít, így a támogatási kérelem jogosultsági
ellenőrzése során az AÚF 3. pontjában meghatározott esetekben az irányító hatóság a
támogatási kérelmet hiánypótlási felszólítás nélkül elutasítja.
A Nyilatkozat cégszerű módon történő aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek
benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza.”;
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A felhívás 8 pontjából törlésre került az 5. Általános nyilatkozattétel, 6. Használatbavételi
Szerződés, 7. Tulajdonosok nyilatkozata pont.

