Módosult a „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-15 kódszámú) felhívás
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-15
kódszámú) felhívás.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:


A Felhívás 3.1.5 A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása pont
törzsszövege az alábbiak szerint módosult:
„Közétkeztetés
Közétkeztetési cél esetében a Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása
tulajdonos szintjén abban az esetben nem minősül az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben az
elszámolható költségek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján települési
önkormányzatok vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközökhöz kapcsolódó
beruházásra aktiválhatóak és az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:




az infrastruktúra, és a kapcsolódó eszköz közvetlen versennyel nem érintett, mivel pl. a
replikáció nem gazdaságos (természetes monopóliumok),
az infrastruktúra, és a kapcsolódó eszköz tekintetében a magánfinanszírozás nem
jellemző, valamint
az infrastruktúra, és a kapcsolódó eszköz a társadalom egészének nyújt előnyöket
(azaz nem úgy alakítják ki, hogy egy adott vállalkozást/ágazatot részesítsen előnyben).

A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása a támogatást igénylő
vállalkozás szintjén abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése
szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a.
b.

a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységnek minősül, vagy
a támogatást igénylő vállalkozás a támogatott tevékenység végzése vonatkozásában
az uniós joggal összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem
versenyez hasonló (liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet
alapján más liberalizált földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet. Ha a
támogatást igénylő vállalkozás egy másik liberalizált (földrajzi és/vagy termék -) piacon
is működik, ki kell zárni a kereszttámogatást (a többi tevékenységtől elkülönült
könyvelés, a költségek és a bevételek elkülönítése), valamint a jogi monopólium tárgyát
képező tevékenységre nyújtott állami finanszírozást más tevékenységekre nem veheti
igénybe.

A Felhívás alapján elnyert finanszírozásból megvalósított infrastruktúra kiépítés, fejlesztés,
felújítás üzemeltető részére történő átadása abban az esetben nem minősül az EUMSZ
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a.

az üzemeltető az üzemeltetési tevékenység végzése vonatkozásában az uniós joggal
összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez hasonló
(liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más
liberalizált földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet. Ha a támogatást igénylő
vállalkozás egy másik liberalizált (földrajzi és/vagy termék -) piacon is működik, ki kell
zárni a kereszttámogatást (a többi tevékenységtől elkülönült könyvelés, a költségek és
a bevételek elkülönítése), valamint a jogi monopólium tárgyát képező tevékeny ségre
nyújtott állami finanszírozást más tevékenységekre nem veheti igénybe vagy

b.

az üzemeltető az infrastruktúra üzemeltetéséért piaci díjat fizet a tulajdonosnak.

Nem közétkeztetési cél esetében
A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása abban az esetben nem
minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben
a.
b.



a támogatott tevékenység nem gazdasági tevékenységnek minősül, vagy
a támogatást igénylő a támogatott tevékenység végzése vonatkozásában az uniós
joggal összhangban létrehozott jogi monopóliummal rendelkezik, nem versenyez
hasonló (liberalizált) szolgáltatásokkal, valamint a szabályozási környezet alapján más
liberalizált földrajzi- vagy termékpiacon nem tevékenykedhet. Ha a támogatást igénylő
vállalkozás egy másik liberalizált (földrajzi és/vagy termék -) piacon is működik, ki kell
zárni a kereszttámogatást (a többi tevékenységtől elkülönült könyvelés, a költségek és
a bevételek elkülönítése), valamint a jogi monopólium tárgyát képező t evékenységre
nyújtott állami finanszírozást más tevékenységekre nem veheti igénybe.”

Ugyanezen pontban található táblázat:
-

kiegészült az alábbi sorral:

3.3.1 A támogatási kérelem
benyújtása előtt a projekt
előkészítésével
kapcsolatban
felmerült költségek
-

255/2014.
(X.
10.)
Korm. rendelet 4 § 5.

csekély összegű támogatás

valamint törlésre került a táblázat alól az alábbi mondat:
„A további támogatható tevékenységekre nyújtott támogatás nem minősül az EUMSZ 107.
cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.”



A 3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
pont utolsó előtti mondata az alábbira módosult:
„Minden betervezett mérföldkő teljesítését alátámasztó dokumentumokkal kell igazolni.”



Kiegészült a Felhívás 3.3.1 A projekt megkezdése pontja az alábbi bekezdéssel:
„A 3.2. pont szerinti uniós állami támogatási kategóriával támogatott tevékenységhez
kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a projekt előkészítésével
kapcsolatban felmerült költségek – figyelemmel az uniós állami támogatási szabályokra –
kizárólag a csekély összegű (de minimis) támogatás keretében számolhatók el. ”



Törlésre került a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre pont I. Csekély összegű
támogatás alpontjából az alábbi szempont:
„azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,”



Kiegészült a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre pont II. Regionális
beruházási támogatás keretében nem nyújtható támogatás pontja új m) alponttal.



Törlésre került a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre pont II. Regionális
beruházási támogatás keretében nem nyújtható támogatás pont jából az alábbi kitétel:

„ha a támogatást igénylő, vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó
a kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos
vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (EGT)
területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától
a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a
kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az
EGT területén”


Módosult a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre pont II. Regionális beruházási
támogatás keretében nem nyújtható támogatás pontjának p) alpontja.



Kiegészült a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre pont II. Regionális
beruházási támogatás keretében nem nyújtható támogatás pontja új q) alponttal.



Módosult a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre pont III. Helyi infrastruktúra
fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás pontjának h) alpontja.



Módosult a Felhívás 4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre pont IV. Közszolgáltatásért
járó ellentételezés pontjának e) alpontja.



A Felhívás 5.3 A támogatás mértéke, összege pontjának IV. Közszolgáltatásért járó
ellentételezés alpontja az alábbiak szerint módosult:
„A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100% -a, figyelemmel az alábbiakra
is:
Az ellentételezés összege évente és feladatonként nem haladhatja meg a 15 millió eurónak
megfelelő forintösszeget. Amennyiben az ellentételezés összege a megbízás időszaka alatt
változik, úgy az éves összeget a megbízási időtartamra tervezett ellentételezés éves
összegeinek átlagaként kell kiszámítani.”



Módosult a Felhívás 5.5 Az elszámolható költségek köre pontjában a Magánszemély saját
tulajdonú gépjárművének használatára vonatkozó előírás az alábbiak szerint:
„Magánszemély saját tulajdonú gépjárművének használata esetén:
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 82. § (2) bek. alapján a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal havonta közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség
számolható
el:
https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/uzemanyag/uzemanyagarak .
Az üzemanyag egységár vonatkozásában a NAV üzemanyag fogyasztási normát tesz közzé
havonta, amelynek alkalmazási módját a 60/1992. (IV.1. Korm. Rendelet) rögzíti. Az
elszámolandó költségek meghatározása során az előbbi kormányrendeletben előírt
fogyasztási normákat, továbbá a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3.
sz. melléklet II. Igazolás nélkül, költségként elszámolható tételek fejezetének 6. pontját kell
figyelembe venni.”



Törlésre került a Felhívás 5.6 Az elszámolhatóság további feltételei pont III. Közszolgáltatásért
járó ellentételezés pontjából az alábbi mondat:
„A projekt keretében beszerzett, az állam tulajdonába kerülő érték (eszközbeszerzés,
immateriális javak értéke) nem minősül állami támogatásnak, azaz a közszolgáltatással
kapcsolatban felmerült költségnek, tekintettel arra, hogy az adott eszköz tulajdonosa az állam
lesz, és így az nem jelent előnyt a támogatást igénylő részére.”



Kiegészült a Felhívás 5.8 Nem elszámolható költségek pontja a „Mezőgazdasági vontatók
beszerzése” kitétellel.



Módosult a Felhívás 5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok pont I. Csekély összegű támogatás pontjának második
bekezdése az alábbiak szerint:
„Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a
200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és
ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9)
bekezdését.”



Kiegészült a Felhívás 5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó egyedi szabályok pont IV. Közszolgáltatásért járó ellentételezés pontja az alábbi
mondattal:
„Támogatás kizárólag a támogatott tevékenység tekintetében a 2012/21/EU bizottsági
határozat szerinti megbízási aktussal rendelkező kedvezményezett részére nyújtható.”

