Módosult a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása” című
(GINOP 1.2.2-15 kódszámú) felhívás
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása” című (GINOP 1.2.2-15 kódszámú) felhívás keretösszege a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I.18.) Korm. határozat alapján 39,67 milliárd forintra módosult.
-

Továbbá az alábbiak szerint módosításra került a felhívás 3.5.3. Indikátorok fejezet:

„Jelen Felhívás keretében az Operatív Programban foglaltaknak megfelelően a kedvezményezett az
alábbi indikátorról köteles adatot szolgáltatni és projektszintű célértéket teljesíteni:
Indikátor neve
A foglalkoztatás
növekedése a
támogatott
vállalkozásoknál

Alap

Mértékegység

Típusa1

Célérték (OP
szerinti, 2023)2

Azonosító

ERFA

teljes munkaidő
egyenérték
(FTE)

közös
kimeneti

20 000

CO08

A fenti indikátorra vonatkozóan nemek szerinti megbontásban szükséges célértéket tervezni és adatot
szolgáltatni, a célérték teljesítését azonban csak az összesített mutató esetében vizsgálja az irányító
hatóság.3
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-a
alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni
az indikátor célértéket a támogatási szerződésben/támogatói okiratban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben/támogatói okiratban
meghatározott érték 75%-át, a vissza nem térítendő támogatás arányosan csökkentésre kerül, illetve
a kedvezményezett - a vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos részét, a rendeletben
meghatározottak szerint köteles visszafizetni.
Továbbá a kedvezményezettek projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Programban foglalt alábbi indikátor célértékek teljesítéséhez:
Indikátor neve
Vissza nem
1

Alap

Mértékegység

Típusa4

Célérték (OP
szerinti, 2023)5

Azonosító

ERFA

vállalkozás

közös

5 375

CO02

Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
A GINOP 1. prioritás 3c) beruházási prioritás alatt 2023-ig teljesítendő célérték.
3
Jelen felhívásban a 3.5.2 Szakpolitikai mutatók pontban a kötelező vállalások részeként megjelenő, kapcsolódó mutatók
keretében (Átlagos statisztikai állományi létszám-nő/férfi) kerül bekérésre a projektszintű foglalkoztatás növekedését mérő
indikátor adat.
4
Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény
5
A GINOP 1. prioritás 3c) beruházási prioritás alatt 2023-ig teljesítendő célérték.
2

térítendő
támogatásban
részesülő
vállalkozások
száma

kimeneti

A támogatott új
vállalkozások
száma

ERFA

vállalkozás

közös
kimeneti

1.000

CO05

A vállalkozásoknak
közpénzből
nyújtott
támogatáshoz
illeszkedő
magánberuházás
(vissza nem
térítendő
támogatás)

ERFA

Ft

közös
kimeneti

1 360 464 248
EUR

CO06

A kkv-k nettó
árbevétele

ERFA

Ft

OP
eredmény

192 819 447 645
EUR

1.2

-

A Felhívás 3.6 Fenntartási kötelezettség első bekezdése az alábbiak szerint módosult:

„A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.”
-

Módosításra került a Felhívás 4.2. 21. pontja az alábbiak szerint:

„Az ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró okok fejezetben szereplő feltételeken túl, az alábbi szempontok
bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
abban az esetben, ha:
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó
beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik
szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy
másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott
beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás
legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy
igényeit elégíti ki, és
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó
vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló
tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.”

A fenti módosítás a Felhívás 7. számú melléklet 31. pontjában is átvezetésre került.

