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:
Módosuló
megnevezése

pont

A Felhívás 4.3. A
támogatási
kérelem
benyújtásának
határideje és módja
pontja
A
Felhívás
4.4.1.
Kiválasztási
eljárásrend pontja

Korábbi szöveg

Új szöveg

Jelen Felhívás keretében a támogatási
kérelmek benyújtása 2017. február 15től 2019. február 15-ig lehetséges.

Jelen Felhívás keretében a támogatási
kérelmek benyújtása 2017. február 15-től
2019.
február
15.
12.00
óráig
lehetséges.

A vissza nem térítendő támogatás
vonatkozásában 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.

A vissza nem térítendő támogatás
vonatkozásában 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:

Az
alábbi
értékelési
határnapokig
benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:




2017. március 16.
2017. március 16-át követően
minden második hónap
tizenhatodik napja.
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.)
Korm.
rendelet
szabályai
szerint
lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó
kérdés feltevésére.
Standard eljárásrend esetén a támogató
döntést
követően
Támogatási
Szerződés megkötésére kerül sor.
Az irányító hatóság a támogatási
kérelmekről
való
döntés
megalapozására
Döntés-előkészítő
Bizottságot hív össze.
A beérkező támogatási kérelmek a
kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt.

 2017. március 16.
 2017. május 16.
 2017. július 16.
 2017. szeptember 16.
 2017. november 16.
 2018. január 16.
 2018. március 20. 12.00 óra
 2018. május 16. 12.00 óra
 2018. július 17. 12.00 óra
 2018. szeptember 18. 12.00 óra
 2018. november 16. 12.00 óra
 2019. január 16. 12.00 óra
 2019. február 15. 12.00 óra
Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.)
Korm.
rendelet
szabályai
szerint
lehetőség van hiánypótlásra és tisztázó
kérdés feltevésére.
Standard eljárásrend esetén a támogató
döntést követően Támogatási Szerződés

által alkalmazott hitelbírálati eljárás
keretében kerülnek kiválasztásra,
azzal, hogy a főbb hitelbírálati
szempontokat a Felhívás 4.4.2.3
pontjában foglalt, a vissza nem
térítendő
támogatásra
vonatkozó
tartalmi
értékelési
szempontok is tartalmazzák.
Mindkét támogatási formára (vissza nem
térítendő támogatásra és kölcsönre)
vonatkozóan
csak
akkor
köthető
szerződés a támogatást igénylővel, ha
mindkét
támogatási
forma
vonatkozásában támogatást megítélő
támogatói döntéssel rendelkezik.
A vissza nem térítendő támogatások
eljárásrendjére
vonatkozó
további
információk az ÁÚF 3. pontjában, „A
támogatási kérelmek benyújtásának és
elbírálásának módja” című fejezetben
találhatók.

megkötésére kerül sor.
Az irányító hatóság a támogatási
kérelmekről való döntés megalapozására
Döntés-előkészítő Bizottságot hív össze.
A beérkező támogatási kérelmek a
kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt.
által alkalmazott hitelbírálati eljárás
keretében
kerülnek
kiválasztásra,
azzal, hogy a főbb hitelbírálati
szempontokat a Felhívás 4.4.2.3
pontjában foglalt, a vissza nem
térítendő
támogatásra
vonatkozó
tartalmi
értékelési
szempontok is tartalmazzák.
Mindkét támogatási formára (vissza nem
térítendő támogatásra és kölcsönre)
vonatkozóan
csak
akkor
köthető
szerződés a támogatást igénylővel, ha
mindkét
támogatási
forma
vonatkozásában támogatást megítélő
támogatói döntéssel rendelkezik.
A vissza nem térítendő támogatások
eljárásrendjére
vonatkozó
további
információk az ÁÚF 3. pontjában, „A
támogatási kérelmek benyújtásának és
elbírálásának módja” című fejezetben
találhatók.

