Módosult Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és
középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának,
nemzetközi piacokra való belépésének támogatása című (GINOP-3.1.2-8.2.4-16
kódszámú) felhívás

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az
infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és
szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása” című (GINOP3.1.2-8.2.4-16 kódszámú) felhívás módosult az alábbiak szerint.

Módosuló
pont
megnevezése
1.2

Korábbi szöveg

Új szöveg

A
Felhívás
meghirdetésekor
a
támogatási programra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 10,1 milliárd Ft,
melyből

A
Felhívás
meghirdetésekor
a
támogatási programra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 5,9 milliárd Ft,
melyből



a
vissza
nem
térítendő
támogatás keretösszege: 4,5
milliárd Ft,



a
vissza
nem
térítendő
támogatás keretösszege: 1,8
milliárd Ft,



a kölcsön keretösszege: 5,6
milliárd Ft.



a kölcsön keretösszege: 4,1
milliárd Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen Felhívás forrását az Európai
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási
várható száma: 200 db.

A támogatott támogatási
várható száma: 115 db.

kérelmek

kérelmek
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http://www.mfbpont.hu/

http://www.mfb.hu/

4.2.4 / b)

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

azon szervezet részére, amely az
Európai
Bizottság
európai
uniós
versenyjogi
értelemben
vett,
Magyarország által nyújtott állami
támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának nem tett eleget

4.3

A támogatási kérelmek benyújtása 2017.
március 8-tól 2019. március 8-ig
lehetséges.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017.
március 8-tól 2019. március 8. 12:00
óráig lehetséges.

6.

e)
A támogatást igénylő törvényes
képviselőjének aláírási címpéldánya

e) A támogatást igénylő törvényes
képviselőjének
közjegyző
által

vagy ügyvéd által hitelesített aláírás
mintája
A támogatást igénylő részéről eljáró
személy(ek) jogosultságának igazolására
gazdasági társaságok esetén aláírási
címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített
aláírás minta fogadható el.
A
becsatolt
aláírási
címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített
aláírás mintának alkalmasnak kell lennie
a cégszerű aláírás ellenőrzésére.

hitelesített aláírási címpéldánya vagy
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos
által hitelesített aláírás mintája, vagy
ezek közjegyző által hitelesített
másolata:
A támogatást igénylő részéről eljáró
személy(ek)
jogosultságának
igazolására gazdasági társaságok
esetén közjegyző által hitelesített
aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által hitelesített
aláírás minta, vagy ezek közjegyző
által hitelesített másolata fogadható
el.
A
becsatolt
aláírási
címpéldánynak/ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által hitelesített aláírás
mintának (vagy ezek közjegyző által
hitelesített másolatának) alkalmasnak
kell lennie a cégszerű aláírás
ellenőrzésére.

h)
Kft.
esetében
tagjegyzék,
részvénytársaság
esetében
részvénykönyv-kivonat cégszerűen aláírt
változata, az 5% feletti részvényesek
megjelölésével.

k)
Fedezetként felajánlott ingatlan
és/vagy ingóság a támogatási kérelem
beadását megelőző 90 napnál nem
régebbi értékbecslése (termőföld vagy
mezőgazdasági
ingatlan
esetén
elegendő 180 napnál nem régebbi
értékbecslés). A csatolandó melléklet
hiánya esetén az IH hiánypótlást rendel
el, amely keretében - amennyiben a
hiánypótlásra rendelkezésre álló időszak
alatt az értékbecslés nem készül el – az
irányító hatóság elfogadhatja a Pályázó
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az
értékbecslésre vonatkozó megrendelését
a kérelem kezelésére kiválasztott MFB

h) Kft.
esetében
tagjegyzék
(amennyiben a Társasági szerződés
nem tartalmazza a tagjegyzék szerinti
adatokat), részvénytársaság esetében
részvénykönyv-kivonat
cégszerűen
aláírt változata, az 5% feletti
részvényesek megjelölésével.

k) Fedezetként felajánlott ingatlan
és/vagy
használt
ingóság
a
támogatási
kérelem
beadását
megelőző 90 napnál nem régebbi
értékbecslése
(termőföld
vagy
mezőgazdasági
ingatlan
esetén
elegendő 180 napnál nem régebbi
értékbecslés). A csatolandó melléklet
hiánya esetén az IH hiánypótlást
rendel el, amely keretében amennyiben
a
hiánypótlásra
rendelkezésre álló időszak alatt az
értékbecslés nem készül el – az
irányító hatóság elfogadhatja a
Pályázó
nyilatkozatát
arra
vonatkozóan, hogy az értékbecslésre

Ponton leadta. Az Irányító Hatóság a
döntés meghozataláig jogosult tisztázó
kérdés keretében bekérni az elkészült
értékbecslést.

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.

