Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék
keretében című (GINOP-2.1.2-8.1.4-16 kódszámú) felhívás
Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Vállalatok
K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című (GINOP-2.1.2-8.1.4-16
kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint:
Módosuló pont
megnevezése
1.2.
A
rendelkezésre
álló forrás
2.
Ügyfélszolgálatok
elérhetősége

Korábbi szöveg

Új szöveg

A Felhívás meghirdetésekor a A
Felhívás
meghirdetésekor
a
támogatásra rendelkezésre álló támogatásra rendelkezésre álló tervezett
tervezett keretösszeg 120 milliárd Ft. keretösszeg 130 milliárd Ft.
valamint
látogasson
el
http://www.mfbpont.hu/ oldalra

a valamint
látogasson
http://www.mfb.hu/ oldalra

b) amelyek rendelkeznek legalább
kettő
lezárt
(beszámoló/SZJA
bevallással alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként
való
működés
időszaka ebbe nem számít bele),
c) amelyek, éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a támogatási
kérelmek benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt,
d)
amelyek
Magyarországon
székhellyel
rendelkező
kettős
könyvvitelt
vezető
gazdasági
társaságok,
vagy
az
Európai
Gazdasági
Térség
területén
székhellyel
és
Magyarországon
fiókteleppel
rendelkező
kettős
könyvvitelt
vezető
gazdasági
társaságok fióktelepei,
e) amelyek nem tartoznak az EVA
hatálya alá.
4.2. 3) Regionális l) ha a támogatást igénylő, vagy a
tőle független harmadik félnek nem
beruházási
minősülő beruházó a kérelem
támogatás
benyújtását megelőző két évben a
keretében
nem
kérelemmel érintett tevékenységgel
nyújtható
azonos vagy hasonló tevékenységet
támogatás
szüntetett meg az Európai Gazdasági
Térség (EGT) területén, vagy a
támogatási kérelem benyújtásakor
tervezi,
hogy
a
kérelem
4.1. Támogatást
igénylők köre

el

a

a) amelyek rendelkeznek legalább kettő
lezárt
(beszámoló/SZJA
bevallással
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel (az előtársaságként való
működés időszaka ebbe nem számít
bele),
b) amelyek, éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a támogatási
kérelmek
benyújtását
megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel
rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező
kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok fióktelepei,
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya
alá.

l)
abban az esetben, ha a
támogatási
kérelem
benyújtását
megelőző két évben
- 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

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,
p) azon támogatást igénylő részére,
amely az Európai Bizottság európai
uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatás visszafizetésére
kötelező határozatának nem tett
eleget,

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

p)
azon támogatást igénylő részére,
amely az Európai Bizottság európai uniós
versenyjogi
értelemben
vett
Magyarország által nyújtott állami
támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának nem tett eleget
Jelen
felhívás
keretében
támogatási
Jelen felhívás keretében támogatási
4.3. A támogatási
kérelmek
benyújtása
2017.
március
kérelmek benyújtása 2017. március 1-től
kérelem
1-től 2018. május 31-én 12 óráig 2018. szeptember 25-én 12 óráig
benyújtásának
lehetséges.
lehetséges.
határideje
módja

és

4.4.1.
Kiválasztási
eljárásrend

4.4.2.3. Tartalmi
értékelési
szempontok
a
vissza
nem
térítendő
támogatás
vonatkozásában
(9.7)

Az alábbi értékelési határnapokig
benyújtásra
került
projektek
kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. május 31.12 óra 00 perc
2017. augusztus 28. 12 óra 00 perc
2017. november 20. 12 óra 00 perc
2018. február 28. 12 óra 00 perc
2018. május 31. 12 óra 00 perc
Regionális beruházási támogatás
esetében a támogatást igénylő, vagy
a tőle független harmadik félnek
nem minősülő beruházó a kérelem
benyújtását megelőző két évben
nem szüntetett meg a kérelemmel
érintett tevékenységgel azonos vagy
hasonló tevékenységet az Európai
Gazdasági Térség (EGT) területén,

Az alábbi értékelési határnapokig
benyújtásra került projektek kerülnek
együttesen elbírálásra:
2017. május 31.12 óra 00 perc
2017. augusztus 28. 12 óra 00 perc
2017. november 20. 12 óra 00 perc
2018. február 28. 12 óra 00 perc
2018. május 31. 12 óra 00 perc
2018. szeptember 25. 12 óra 00 perc
A támogatást igénylő a támogatási
kérelem benyújtásával tudomásul veszi,
hogy nem nyújtható támogatás részére,
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

vagy
a
támogatási
kérelem
benyújtásakor nem 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.

5.9.1. Regionális
beruházási
támogatás

6.1. A támogatási
kérelem
elkészítése során
csatolandó
mellékletek listája

e) A támogatást igénylő hivatalos
képviselőjének aláírási címpéldánya:
A támogatást igénylő részéről eljáró
személy(ek)
jogosultságának
igazolására
a
következő
dokumentumok fogadhatók el:
gazdasági társaságok, szövetkezetek
esetén aláírási címpéldány vagy
ügyvéd által hitelesített aláírásminta;
A
becsatolt
aláírási
címpéldánynak/ügyvéd
által
hitelesített
aláírásmintának
alkalmasnak kell lennie a cégszerű
aláírás ellenőrzésére.
m) Kft. esetében
részvénytársaság
részvénykönyv-kivonat
aláírt változata, az

tagjegyzék,
esetében
cégszerűen
5% feletti

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.
Regionális beruházási támogatás akkor
vehető igénybe, ha a támogatott
vállalkozás a kérelem benyújtását
megelőző két évben nem telepítette át
azt a létesítményt, amelyben a
beruházást meg kívánja valósítani és
kötelezettséget vállal arra, hogy a
beruházás
befejezésétől
számított
második év végéig a létesítményt,
amelyben a beruházás megvalósult nem
telepíti át.
e)
A támogatást igénylő hivatalos
képviselőjének ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos
által
hitelesített
aláírásmintája,
hiteles
cégaláírási
nyilatkozat
(közjegyzői
aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány), vagy
ezek közjegyző által hitelesített másolata:
A támogatást igénylő részéről eljáró
személy(ek) jogosultságának igazolására
a következő dokumentumok fogadhatók
el:
•
gazdasági
társaságok,
szövetkezetek esetén közjegyző által
hitelesített aláírási címpéldány vagy
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által
hitelesített aláírásminta, vagy ezek
közjegyző által hitelesített másolata;
A becsatolt ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos
által
hitelesített

részvényesek megjelölésével

aláírásmintának
hiteles
cégaláírási
nyilatkozatnak
(közjegyzői
aláírásp) Fedezetként felajánlott ingatlan hitelesítéssel ellátott címpéldánynak),
és/vagy ingóság a támogatási alkalmasnak kell lennie a cégszerű aláírás
kérelem beadását megelőző 90 ellenőrzésére.
napnál nem régebbi értékbecslése
(termőföld vagy mezőgazdasági m)
Kft.
esetében
tagjegyzék
ingatlan esetén elegendő 180 napnál (amennyiben a Társasági szerződés nem
nem
régebbi
értékbecslés). tartalmazza a tagjegyzék szerinti
Fedezetként felajánlott ingatlan adatokat), részvénytársaság esetében
és/vagy ingóság a támogatási részvénykönyv-kivonat cégszerűen aláírt
kérelem beadását megelőző 90 változata, az 5% feletti részvényesek
napnál nem régebbi értékbecslése megjelölésével
(termőföld vagy mezőgazdasági
ingatlan esetén elegendő 180 napnál p)
Fedezetként felajánlott ingatlan
nem régebbi értékbecslés). A és/vagy használt ingóság a támogatási
csatolandó melléklet hiánya esetén kérelem beadását megelőző 90 napnál
az IH hiánypótlást rendel el, amely nem régebbi értékbecslése (termőföld
keretében
amennyiben
a vagy mezőgazdasági ingatlan esetén
hiánypótlásra rendelkezésre álló elegendő 180 napnál nem régebbi
időszak alatt az értékbecslés nem értékbecslés). Fedezetként felajánlott
készül el – az irányító hatóság ingatlan és/vagy ingóság a támogatási
elfogadhatja a Pályázó nyilatkozatát kérelem beadását megelőző 90 napnál
arra
vonatkozóan,
hogy
az nem régebbi értékbecslése (termőföld
értékbecslésre
vonatkozó vagy mezőgazdasági ingatlan esetén
megrendelését a kérelem kezelésére elegendő 180 napnál nem régebbi
kiválasztott MFB Ponton
értékbecslés). A csatolandó melléklet
60
hiánya esetén az IH hiánypótlást rendel
leadta. Az Irányító Hatóság a döntés el, amely keretében - amennyiben a
meghozataláig jogosult tisztázó hiánypótlásra rendelkezésre álló időszak
kérdés keretében bekérni az alatt az értékbecslés nem készül el – az
elkészült értékbecslést.
irányító hatóság elfogadhatja a Pályázó
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
értékbecslésre vonatkozó megrendelését
a kérelem kezelésére kiválasztott MFB
Ponton leadta. Az Irányító Hatóság a
döntés meghozataláig jogosult tisztázó
kérdés keretében bekérni az elkészült
értékbecslést. Amennyiben nem kerül
benyújtásra értékbecslés, az ingatlan
és/vagy használt ingóság 0 (nulla)
fedezeti értékkel kerül figyelembe
vételre.
8.1. A Felhívás 1. 44. A támogatást igénylő hivatalos 44. A támogatást igénylő hivatalos
képviselőjének aláírási címpéldánya, képviselőjének ügyvéd által ellenjegyzett
számú szakmai
vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta
hiteles
cégaláírási
melléklete
aláírásminta csatolásra került.
nyilatkozata
(közjegyzői
aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldánya), vagy
52. Kft. esetében tagjegyzék, ezek
közjegyző
által
hitelesített

részvénytársaság
esetében
részvénykönyv-kivonat cégszerűen
aláírt változata az 5% feletti
részvényesek
megjelölésével
csatolásra került.

másolatacsatolásra került.
52.
Kft.
esetében
tagjegyzék
(amennyiben a társasági szerződés nem
tartalmazza), részvénytársaság esetében
részvénykönyv-kivonat cégszerűen aláírt
változata az 5% feletti részvényesek
55. Fedezetként felajánlott ingatlan megjelölésével csatolásra került.
és/vagy ingóság a támogatási
kérelem beadását megelőző 90 55. Fedezetként felajánlott ingatlan
napnál nem régebbi értékbecslése és/vagy használt ingóság a támogatási
(termőföld vagy mezőgazdasági kérelem beadását megelőző 90 napnál
ingatlan esetén elegendő 180 napnál nem régebbi értékbecslése (termőföld
nem régebbi értékbecslés) csatolásra vagy mezőgazdasági ingatlan esetén
került. Amennyiben a hiánypótlásra elegendő 180 napnál nem régebbi
rendelkezésre álló időszak alatt az értékbecslés)
csatolásra
került.
értékbecslés nem készül el, abban az Amennyiben
a
hiánypótlásra
esetben elfogadható a támogatást rendelkezésre álló időszak alatt az
igénylő
nyilatkozata
arra értékbecslés nem készül el, abban az
vonatkozóan, hogy az értékbecslésre esetben elfogadható a támogatást
vonatkozó
megrendelését
a igénylő nyilatkozata arra vonatkozóan,
támogatási kérelem kezelésére hogy az értékbecslésre vonatkozó
kiválasztott MFB Ponton leadta. Az megrendelését a támogatási kérelem
elkészült
értékbecslést
tisztázó kezelésére kiválasztott MFB Ponton
kérdés
keretében
szükséges leadta. Az elkészült értékbecslést tisztázó
felcsatolni a pályázati e-ügyintézés kérdés keretében szükséges felcsatolni a
felületen.
pályázati e-ügyintézés felületen.

