Módosult a „Kísérleti programok a szociális gazdaság
erősítése és a leghátrányosabb helyzetű csoportok
elhelyezkedése érdekében non-profit szervezetek és
vállalkozások együttműködése révén” című felhívás
dokumentációja
Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020
keretében megjelent „Kísérleti programok a szociális gazdaság erősítése és a
leghátrányosabb
helyzetű
csoportok
elhelyezkedése
érdekében
non-profit
szervezetek és vállalkozások együttműködése révén” című (EFOP-1.11.1-17
kódszámú) felhívás dokumentációja az alábbiak szerint:
1.2. A rendelkezésre álló forrás
Eredeti szövegrész
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre
álló
tervezett
keretösszeg
1 049 856 278 forint.

Módosított szövegrész
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
784
549 730 forint.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális
Alap
és
Magyarország
költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható
száma: 21-35 db.

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható
száma: 15-26 db.

3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
közszolgáltatásért járó ellentételezés5,6,7,8,9:
közszolgáltatásért járó ellentételezés
Amennyiben ezen a jogcímen kíván állami
támogatást igénybe venni, csak akkor köthető
meg a támogatási szerződés, amennyiben a
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása
hatályba lép úgy, hogy a 10.§ 6. jogcíme
lehetővé teszi a közszolgáltatásért járó
ellentételezés támogatási kategóriát.
3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Az első mérföldkő a projekt megvalósításának Az első mérföldkő a projekt megvalósításának
megkezdésétől számított 6. hónap utolsó megkezdésétől számítva legfeljebb a 6. hónap
napja, amikor az elnyert támogatási összeg utolsó napja, amikor az elnyert támogatási összeg
legalább 10%-ról kifizetési kérelem kerül legalább
10%-ról
kifizetési
kérelem
kerül
benyújtásra,
valamint
a
célcsoporttagok benyújtásra, valamint a célcsoporttagok legalább
legalább 30%-a vesz részt a felhíváshoz 30%-a vesz részt a felhíváshoz kapcsolódó
kapcsolódó képzésben.
képzésben.
Felhívjuk a figyelmet, hogy

a kedvezményezett a támogatási
szerződésben foglalt ütemezés szerinti
mérföldkövek
elérését
követően

Felhívjuk a figyelmet, hogy

a
kedvezményezett
a
támogatási
szerződésben foglalt ütemezés szerinti
mérföldkövek elérését követően köteles a




köteles
a
272/2014.
(XI.5.)
Korm.rendelet szerint meghatározott
határidőn
belül
időközi
kifizetési
igénylésben beszámolni a projekt
keretében felmerült és elszámolni
kívánt költségekről, a projekt pénzügyi
és műszaki, szakmai előrehaladásának
bemutatásával
a
projekt
eredményességéről,
valamint
hatékonyságáról.
időközi kifizetési igénylést mérföldkő
elérését megelőzően is be lehet
nyújtani.
Mérföldkő
elérését
megelőzően
utófinanszírozású
időközi
kifizetési
igénylés esetén kifizetési igénylés csak
abban az esetben nyújtható be, ha az
igényelt támogatás meghaladja a
támogatási
szerződésben
meghatározott
minimális
kifizetési
igénylési összeget.

3.7.1. Indikátorok
Eredeti szövegrész






272/2014. (XI.5.) Korm.rendelet szerint
meghatározott határidőn belül időközi
kifizetési igénylésben beszámolni a projekt
keretében felmerült és elszámolni kívánt
költségekről, a projekt pénzügyi és
műszaki,
szakmai
előrehaladásának
bemutatásával
a
projekt
eredményességéről,
valamint
hatékonyságáról.
időközi kifizetési igénylést mérföldkő
elérését megelőzően is be lehet nyújtani.
Mérföldkő
elérését
megelőzően
utófinanszírozású
időközi
kifizetési
igénylés esetén kifizetési igénylés csak
abban az esetben nyújtható be, ha az
igényelt
támogatás
meghaladja
a
támogatási szerződésben meghatározott
minimális kifizetési igénylési összeget.
A
mérföldkövek
eléréséről
benyújtandó szakmai beszámolóban
minden esetben be kell számolni az
indikátorok aktuális tényértékéről.

Módosított szövegrész

Indikátor neve: Létrejött szociális gazdaságban
működő vállalatok száma
Azonosító: 4.2

Indikátor neve: Létrejött, vagy már meglévő
szervezetek bázisán társadalmi vállalkozási
modellt adaptáló társadalmi vállalkozások
száma
Azonosító: 4.5

Indikátor neve: A projekt befejezése után 6
hónappal működő szociális vállalatok száma
Azonosító: 4.1
Indikátor
neve:
résztvevők száma

Indikátor neve: A projekt befejezése után 6
hónappal működő társadalmi vállalkozások
száma
Azonosító: 4.4

Fogyatékossággal

élő

Indikátor definíciója:
Létrejött szociális gazdaságban működő
vállalatok száma
Az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) v.) alpontjában
meghatározott
beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó intézkedések keretében újonnan
alakult,
támogatott
foglalkoztatást
célzó
szociális vállalatok száma összesítve.
Szociális
vállalat:
Szociális
vállalatnak
minősülnek
azok
az
állampolgárok
kezdeményezésére létrehozott, termékek és
szolgáltatások
előállítására
hivatott
szervezetek,
amelyek
túlnyomó
részben
közösségi célokat szolgálnak és fő motivációjuk
nem a profitszerzésre irányul.
Igazolás
módja:
a
kapcsolódó
GINOP

Indikátor
neve:
résztvevők

Fogyatékossággal

élő

Indikátor definíciója:
Létrejött, vagy már meglévő szervezetek
bázisán társadalmi
vállalkozási modellt
adaptáló társadalmi vállalkozások száma
Az ESZA rendelet 3. cikk (1) b) v.) alpontjában
meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések keretében újonnan alakult, vagy már
működő
szervezetek
bázisán
társadalmi
vállalkozási
modellt
adaptáló
támogatott
foglalkoztatást célzó társadalmi vállalkozások
száma összesítve.
Társadalmi vállalkozás: Társadalmi vállalkozásnak
minősülnek
azok
az
állampolgárok
kezdeményezésére létrehozott, termékek és

projektben
kifejlesztett
minősítési
szempontrendszerhez illeszkedő, a Támogató
felé benyújtott üzleti terv
A
szociális
gazdasághoz
kapcsolódó
képzésekbe,
programokba
bevont
hátrányos helyzetű személyek száma
Azon hátrányos helyzetű személyek száma
összesítve, akik igénybe veszik az ESZA
rendelet 3. cikk (1) b) v.) alpontjában
meghatározott
beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó
intézkedések
keretében
a
társadalmi
vállalkozások,
szociális
szövetkezetek működését biztosító támogató
szolgáltatásokat, részt vesznek az ehhez
kapcsolódó képzéseken.
Igazolás módja: képzés elvégzését igazoló
dokumentum
(bizonyítvány/tanúsítvány/oklevél)
A projekt befejezése után 6 hónappal
működő szociális vállalatok száma
Azon szociális vállalatok száma összesítve,
amelyek ESZA támogatásban részesültek az
ESZA rendelet 3. cikk (1) b) v.) alpontjában
meghatározott
beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó intézkedések keretében, és a
program befejezését követően legalább 6
hónapig gazdasági tevékenységet folytatnak .
Igazolás módja: cégbírósági bejegyzés és
nyilvános céginfó
Fogyatékossággal élő résztvevők
Azok a személyek, akik a hazai definíciók
alapján fogyatékkal élőként lettek regisztrálva.
Az egyének egyszerre több hátránnyal is
küzdhetnek.
A munkaerő-piaci integráló programokba
bevont hátrányos helyzetű személyek
száma
Azon személyek száma összesítve, akik a
bevonást követően megkötött együttműködési
megállapodás alapján részt vesznek az ESZA
rendelet 3. cikk (1) b) i.) alpontjában
meghatározott
beruházási
prioritáshoz
kapcsolódó
intézkedések
keretében
megvalósuló
munkaerő-piaci
integráló
programokon.
Az
együttműködési
megállapodást az első fejlesztő tevékenység
megkezdése előtt szükséges aláírni.
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

szolgáltatások előállítására hivatott szervezetek,
amelyek túlnyomó részben közösségi célokat
szolgálnak
és
fő
motivációjuk
nem
a
profitszerzésre irányul.
Számítási mód: Projekt zárójelentések adatai
összesítve
Igazoló dokumentumok: GINOP 5.1.2. kiemelt
projekt keretében bevezetésre került minősítési
szempontrendszerhez (Társadalmi vállalkozások
üzleti és társadalmi hasznosság alapján történő
minősítése a GINOP-5.1.3 pályázaton való
részvételhez elnevezésű dokumentum 3.2.1
pontja) illeszkedő üzleti szakmai jelentés
A
szociális
gazdasághoz
kapcsolódó
képzésekbe, programokba bevont hátrányos
helyzetű személyek száma
Azon hátrányos helyzetű személyek száma
összesítve, akik igénybe veszik az ESZA rendelet
3. cikk (1) b) v.) alpontjában meghatározott
beruházási prioritáshoz kapcsolódó intézkedések
keretében a társadalmi vállalkozások, szociális
szövetkezetek működését biztosító támogató
szolgáltatásokat,
részt
vesznek
az
ehhez
kapcsolódó képzéseken.
Számítási mód: Projekt zárójelentések adatai
összesítve
Igazoló
dokumentumok:
Képzés
elvégzését
igazoló
dokumentum
(bizonyítvány/tanúsítvány/oklevél).
A projekt befejezése után 6 hónappal
működő társadalmi vállalkozások száma
Azon társadalmi vállalkozások száma összesítve,
amelyek ESZA támogatásban részesültek az ESZA
rendelet 3. cikk (1) b) v.) alpontjában
meghatározott beruházási prioritáshoz kapcsolódó
intézkedések keretében, és a program befejezését
követően
legalább
6
hónapig
gazdasági
tevékenységet folytatnak.
Számítási mód: Projekt zárójelentések adatai
összesítve
Igazoló dokumentumok: Cégbírósági bejegyzés és
nyilvános céginformációs rendszer adatai.
Fogyatékossággal élő résztvevők
Azok a személyek, akik a hazai definíciók alapján
fogyatékkal élőként lettek regisztrálva. Az
egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek.
Számítási
mód:
A
támogatott
műveletek
keretében részt vevő fogyatékossággal élő,
megváltozott
munkaképességű
személynek
minősülő személyek száma összesítve. Az
egyének egyszerre több hátránnyal is küzdhetnek.
Egy személy egynek számít az indikátor
számításakor.
Igazoló dokumentumok: A résztvevőket a pályázó

okiratban/finanszírozási megállapodásban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a
projektre
a
támogatási
szerződésben/támogatói
okiratban/finanszírozási
megállapodásban
meghatározott érték 75%-át, a támogatás
csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett
- a vis maior esetét kivéve - a támogatás
arányos részét, a rendeletben meghatározottak
szerint köteles visszafizetni. A 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti
szankció nem alkalmazandó szakpolitikai
mutatók
és
az
OP-eredmény-indikátorok
esetében.

szervezet az adott programra való jelentkezést
igazoló
dokumentumok
alapján
tudja
alátámasztani. A résztvevők státuszát a pályázó
szervezet az adott programba való belépést
igazoló
együttműködési
megállapodásban
rögzített
dokumentum
alapján
tudja
alátámasztani.

A munkaerőpiaci integráló programokba
bevont hátrányos helyzetű személyek száma
Azon személyek száma összesítve, akik a
programokba
bevonásra
kerültek
és
együttműködési megállapodást kötöttek, mely
alapján részt vesznek az ESZA rendelet 3. cikk (1)
b) i.) alpontjában meghatározott beruházási
prioritáshoz kapcsolódó intézkedések keretében
megvalósuló
munkaerőpiaci
integráló
programokon. Az együttműködési megállapodást
az első fejlesztő tevékenység megkezdése előtt
szükséges aláírni.
Számítási
mód:
A
támogatott
műveletek
keretében bevont hátrányos helyzetű személyek
száma összesítve. Egy személy egynek számít az
indikátor számításakor.
Igazoló dokumentumok: A résztvevőket a pályázó
szervezet az adott programra való bevonást
igazoló együttműködési megállapodások és/vagy
felnőttképzési
szerződések
alapján
tudja
alátámasztani.

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/finanszírozási
megállapodásban.
Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a
támogatási
szerződésben/támogatói
okiratban/finanszírozási
megállapodásban
meghatározott érték 75%-át, a támogatás
csökkentésre kerül, illetve a kedvezményezett - a
vis maior esetét kivéve - a támogatás arányos
részét, a rendeletben meghatározottak szerint
köteles visszafizetni. A 272/2014. (XI.5.) Korm.
rendelet 88. §. (1)-(4) szerinti szankció nem
alkalmazandó szakpolitikai mutatók és az OPeredmény-indikátorok esetében.

4.1. Támogatást igénylők köre
Eredeti szövegrész
Együttműködő partnerek

Együttműködő partnerek

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, mint

Módosított szövegrész

mint az EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási
mentorhálózat fejlesztése, illetve, mint az
EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű
emberek támogatása kiemelt projektek
projektgazdája. Az SZGYF a lehetséges
együttműködés keretében a célcsoport
toborzásában tud segítséget nyújtani.
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás olyan
tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére
nyújtható, amely
a) legfeljebb öt éve került bejegyzésre,
b) nem összefonódás útján jött létre és
c) még nem osztott fel nyereséget.
Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül
hivatalos bejegyzésre, az öt éves periódus
kezdete a gazdasági tevékenység
megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági
tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő
időpontja.

az EFOP-1.3.2-16 Felzárkózási mentorhálózat
fejlesztése, illetve, mint az EFOP-1.1.1-15
Megváltozott
munkaképességű
emberek
támogatása kiemelt projektek projektgazdája. Az
SZGYF a lehetséges együttműködés keretében a
célcsoport toborzásában tud segítséget nyújtani.
Támogathatónak minősül a legfeljebb öt éve
bejegyzett,
tőzsdén
nem
jegyzett
olyan
kisvállalkozás,
amely
teljesíti
az
alábbi
feltételeket:
a) nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette
át;
b) még nem osztott nyereséget;
c) nem összefonódás útján jött létre.
Azon
támogatható
vállalkozások
esetében,
amelyeket nem kell bejegyezni, az ötéves
támogathatósági időszak kezdetének az az
időpont tekinthető, amikor a vállalkozás megkezdi
gazdasági tevékenységét vagy amikor gazdasági
tevékenysége alapján adóztathatóvá válik.
Az első albekezdés c) pontjától eltérve az e cikk
szerint támogathatónak minősülő vállalkozások
közötti összefonódás útján létrejött vállalkozások
az összefonódásban részt vevő legrégebbi
vállalkozás bejegyzésének időpontjától számított
legfeljebb öt évig támogathatónak minősülnek.

4.2.
Eredeti szövegrész
Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben
felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint
nem ítélhető meg támogatás azon támogatást
igénylő részére:

Módosított szövegrész
Az ÁÚF „Kizáró okok listája” c. részben
felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint
nem ítélhető meg támogatás azon támogatást
igénylő részére:

a)
amely
olyan
projektet
kíván
megvalósítani,
amelynek
tartalma
a
Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs
összhangban,
b) amelynek a saját tőkéje a támogatási
kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés,
taggyűlés,
illetve
a
tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján negatív,
c) akinek, vagy amelynek a támogatási
kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés,
taggyűlés,
illetve
a
tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján a saját tőkéje a törzstőke
(alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb
mértéke alá csökkent,
d) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete

a) amely olyan projektet kíván megvalósítani,
amelynek
tartalma
a
Felhívásban
megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
b) amelynek a saját tőkéje a támogatási
kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok
által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti
év éves beszámolója alapján negatív,
c) akinek, vagy amelynek a támogatási
kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok
által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti
év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a
törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt
legkisebb mértéke alá csökkent,
d) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az
APEH által indított végrehajtási eljárás van
folyamatban
a
támogatási
kérelem
benyújtásának időpontjában,

az APEH által indított végrehajtási eljárás
van folyamatban a támogatási kérelem
benyújtásának időpontjában,
e) amely vagy amelynek a 651/2014/EU
rendelet I. Melléklete alapján meghatározott
partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen
Felhívás keretében, adott naptári évben
már részesült támogatásban,
f) amely az Európai Bizottság európai uniós
versenyjogi
értelemben
vett
állami
támogatás
visszafizetésére
kötelező
határozatának nem tett eleget,
g) akinek támogatása az európai uniós jog
megsértését eredményezné,
h) akiknek korábbi projektmegvalósítása
elállással záródott,
i)
amely
nehéz
helyzetben
lévő
vállalkozásnak minősül.

Nem
nyújtható
csekély
minimis) támogatás:

összegű

(de

a) a halászati és akvakultúra-termékek
piacának
közös
szervezéséről,
az
1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet
módosításáról,
valamint
a
104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 11-i
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletben
meghatározott
akvakultúratermékek termeléséhez, feldolgozásához és
értékesítéséhez nyújtott támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági
nyújtott támogatás,

termeléshez

c) azon támogatást igénylő részére, amely azt
mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges
termelőktől
beszerzett
vagy
érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek
ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek
történő teljes vagy részleges továbbítástól
függ,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha
az az exportált mennyiségekhez, értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy
az
exporttevékenységgel
összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül
kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett
használatától teszik függővé,

hazai

áru

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

e) amely vagy amelynek a 651/2014/EU
rendelet I. Melléklete alapján meghatározott
partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen
Felhívás keretében, adott naptári évben már
részesült támogatásban,
f) amely az Európai Bizottság európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére Magyarországot kötelező
határozatának nem tett eleget,
g) akinek támogatása az európai uniós jog
megsértését eredményezné,
h)
akiknek
korábbi
projektmegvalósítása
elállással záródott,
i) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
minősül.

Nem nyújtható csekély összegű (de minimis)
támogatás:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának
közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról,
valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek
termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez
nyújtott támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott
támogatás,
c) azon támogatást igénylő részére, amely azt
mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől
beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő
teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az
exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett
használatától teszik függővé,

hazai

áru

f) azon szervezet részére, amely az Európai
Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának nem tett eleget,
g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog
megsértését eredményezi,
h)
a
közúti
kereskedelmi
árufuvarozást
ellenszolgáltatás
fejében
történő
végző
vállalkozások
számára
nyújtott
támogatás
teherszállító járművek megvásárlására.

g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog
megsértését eredményezi,
h) a közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás
fejében
történő
végző
vállalkozások számára nyújtott támogatás
teherszállító járművek megvásárlására.

Nem
nyújtható
közszolgáltatásért
ellentételezés támogatás:

járó

járó

a) a szárazföldi közlekedés területén működő
vállalkozások
javára
közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott támogatás,

a) a szárazföldi közlekedés területén működő
vállalkozások
javára
közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott támogatás,

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

Nem nyújtható közszolgáltatásért
ellentételezés támogatás:

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

c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog
megsértését eredményezi.

c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog
megsértését eredményezi.

Nem nyújtható induló vállakozásnak nyújtott
támogatás:

Nem
nyújtható
induló
nyújtott támogatás:

„A felhívás általános mellékletében szereplő
Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok
szerint nem nyújtható támogatás:

vállakozásnak

„A felhívás általános mellékletében szereplő
Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok
szerint nem nyújtható támogatás:

a) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

a) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,

b) azon támogatást igénylő részére,amely azt
mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben:

b) azon támogatást igénylő részére,amely azt
mezőgazdasági termékek feldolgozásához
vagy
forgalmazásához
használja
fel,
amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges
termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek
ára
vagy
mennyisége
alapján
kerül
rögzítésre,
- a támogatás feltétele az elsődleges
termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbadás.
c) a nehéz
részére,

helyzetben

lévő

vállalkozás

d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha
az az exportált mennyiségekhez, értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez
vagy
az
exporttevékenységgel
összefüggésben
felmerülő
egyéb
folyó
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől
beszerzett vagy az érintett vállalkozás által
forgalmazott
ilyen
termékek
ára
vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre,
a
támogatás
feltétele
termelőknek történő teljes
továbbadás.

az
elsődleges
vagy részleges

c) a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak
nyújtott támogatás, kivéve az olyan természeti
katasztrófa
okozta
károk
helyreállítására
irányuló
támogatási
programokat,
induló
vállalkozásoknak
biztosított
támogatási
programokat, valamint regionális működési
támogatási programokat, amely programok az
egyéb
vállalkozásokkal
szemben
nem
biztosítanak kedvezőbb elbánást a nehéz
helyzetben lévő vállalkozások számára,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az
az
exportált
mennyiségekhez,
értékesítési
hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy
az
exporttevékenységgel
összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül

használatától teszik függővé,

kapcsolódik,

f) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya
alá tartozó versenyképtelen szénbányák
bezárásához,

e) ha azt import áru helyett
használatától teszik függővé,

g) azon szervezet részére, amely az Európai
Bizottság
európai
uniós
versenyjogi
értelemben
vett
állami
támogatás
visszafizetésére kötelező határozatának nem
tett eleget,
h) olyan feltétellel, amely az európai uniós
jog megsértését eredményezi.
Nem nyújtható képzési támogatás, illetve a
hátrányos helyzetű és a megváltozott
munkaképességű
munkavállalókra
irányuló támogatás:
a) azon támogatást igénylő részére, amely azt
mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges
termelőktől beszerzett vagy érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján
kerül rögzítésre, vagy
a
támogatás
az
elsődleges
termelőknek
történő
teljes
vagy
részleges továbbítástól függ,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c)
támogatás
exporttal
kapcsolatos
tevékenységhez,
ha
az
az
exportált
mennyiségekhez,
értékesítési
hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az
exporttevékenységgel
összefüggésben
felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül
kapcsolódik,
d) ha azt import áru helyett hazai áru
használatától teszik függővé,
e) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá
tartozó
versenyképtelen
szénbányák
bezárásához,
f) azon szervezet részére, amely az Európai
Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának nem tett eleget
g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog
megsértését eredményezi.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei
Eredeti szövegrész

A felhívás keretében a támogatott
projektek költségei elszámolhatóságának
kezdete: a felhívás megjelenésének napjától,
vége: a projekt támogatási szerződésben
rögzített fizikai befejezésének napja.

hazai

áru

f) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá
tartozó
versenyképtelen
szénbányák
bezárásához,
g) azon szervezet részére, amely az Európai
Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának nem tett eleget,
h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog
megsértését eredményezi.
Nem nyújtható képzési támogatás, illetve a
hátrányos helyzetű és a megváltozott
munkaképességű munkavállalókra irányuló
támogatás:
a) azon támogatást igénylő részére, amely azt
mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges
termelőktől
beszerzett
vagy
érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján
kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek
történő teljes vagy részleges továbbítástól
függ,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c)
támogatás
exporttal
kapcsolatos
tevékenységhez,
ha
az
az
exportált
mennyiségekhez,
értékesítési
hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
d) ha azt import áru helyett hazai áru
használatától teszik függővé,
e) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá
tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
f) azon szervezet részére, amely az Európai
Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatás visszafizetésére kötelező
határozatának nem tett eleget
g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog
megsértését eredményezi.

Módosított szövegrész
A felhívás keretében a támogatott projektek
költségei elszámolhatóságának kezdete: a felhívás
megjelenésének napjától, vége: a projekt
támogatási
szerződésben
rögzített
fizikai
befejezésének napja.

A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szerint
mérföldkő
elérését
megelőzően
utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés
esetén kifizetési igénylés csak abban az
esetben nyújtható be, ha az abban igényelt
támogatás összege meghaladja a megítélt
támogatás 1%-át, de legalább a kétszázezer
forintot.
A kizárólag szállítói finanszírozású kifizetési
igénylés akkor nyújtható be, ha a szállítói
finanszírozásra benyújtott számla összege
meghaladja bruttó 1 millió forintot.
Vegyes finanszírozású (utófinanszírozású és
szállítói finanszírozású számlákat vegyesen
tartalmazó) kifizetési igénylés akkor nyújtható
be, ha a közvetlen szállítói számla összege
meghaladja a bruttó 1 millió forintot. Vegyes
finanszírozású kifizetési igénylés esetén az
utófinanszírozott tételekre továbbra sincs
semmilyen százalékos-, illetve összegkorlát.
Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
szállítói
finanszírozású
elszámoló
bizonylat
nem
nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében,
kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói
finanszírozással valósul meg.

A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szerint
mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású
időközi kifizetési igénylés esetén kifizetési
igénylés csak abban az esetben nyújtható be, ha
az abban igényelt támogatás összege meghaladja
a megítélt támogatás 1%-át, de legalább a
kétszázezer forintot.
Vegyes
finanszírozású
(utófinanszírozású és
szállítói
finanszírozású
számlákat
vegyesen
tartalmazó) kifizetési igénylés akkor nyújtható be,
ha
a
közvetlen
szállítói
számla
összege
meghaladja a bruttó 1 millió forintot. Vegyes
finanszírozású kifizetési igénylés esetén az
utófinanszírozott
tételekre
továbbra
sincs
semmilyen százalékos-, illetve összegkorlát.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei – További elszámolhatósági feltételek
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A projekt keretében elszámolni kizárólag a A projekt keretében elszámolni kizárólag a
kedvezményezettet
terhelő,
ténylegesen kedvezményezettet terhelő, ténylegesen felmerült
felmerült költségeket lehet, melyek számlával, költségeket lehet, melyek számlával, bevallással,
bevallással,
egyéb
hiteles
számviteli egyéb hiteles számviteli bizonylattal igazolhatóak.
bizonylattal igazolhatóak.
Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek
Elszámolni azokat a költségeket lehet, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt
közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez,
nélkülözhetetlenek
annak
tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához
és/vagy
megvalósításához,
elindításához
és/vagy
megvalósításához, szerepelnek
a
projekt
elfogadott
szerepelnek
a
projekt
elfogadott költségvetésében,
illetve
annak
hatályos
költségvetésében,
illetve
annak
hatályos módosításában és hozzáadott értéket képviselnek.
módosításában
és
hozzáadott
értéket A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak
képviselnek.
nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a
A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak közbeszerzési szerződésben rögzített árat).
nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy A
projekt
költségvetésének
megfelelően
a közbeszerzési szerződésben rögzített árat).
részletezettnek és ily módon ellenőrizhetően kell
A
projekt
költségvetésének
megfelelően lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen az
részletezettnek és ily módon ellenőrizhetően elszámolható költség besorolása.
kell lennie ahhoz, hogy meghatározható legyen Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem
az elszámolható költség besorolása.
valósulhat meg kettős finanszírozás.
Az egyes költségek elszámolása alkalmával Arányosított költségek esetén az arányosítás
nem valósulhat meg kettős finanszírozás.
módszertanát (pl. önköltség számítási szabályzat)
Arányosított költségek esetén az arányosítás az elszámoláshoz csatolni szükséges.
módszertanát
(pl.
önköltség
számítási Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához
szabályzat)
az
elszámoláshoz
csatolni vehető igénybe. Az eszköznek a projekt céljához
szükséges.
kell kapcsolódnia.
Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához Jelen Felhívás keretében egyszeri elszámolásra
vehető igénybe. Az eszköznek a projekt nincs lehetőség.
céljához kell kapcsolódnia.
Jelen
felhívás
keretében
szóbeli
Jelen Felhívás keretében egyszeri elszámolásra megállapodás
alapján
történő
nincs lehetőség.
költségelszámolásra
legfeljebb
bruttó
Jelen Felhívás keretében szóbeli megállapodás százezer forintot meg nem haladó összegű

alapján történő
lehetőség.

költségelszámolásra

nincs

megrendelések esetén kerülhet sor.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei – Szállítói finanszírozású elszámoló bizonylatok
elszámolása
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás Jelen felhívás keretében szállítói finanszírozás
alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által alkalmazása esetén a Támogatást igénylő által
elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású elszámolásra benyújtott szállítói finanszírozású
elszámoló bizonylat minimális összegének el elszámoló bizonylat minimális összegének el kell
kell érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.
érnie a bruttó 1.000.000 Ft-ot.
Felhívjuk
a
figyelmet,
hogy
szállítói
finanszírozású
elszámoló
bizonylat
nem
nyújtható be záró kifizetési igénylés keretében,
kivéve, ha a projekt teljes egészében szállítói
finanszírozással valósul meg.

A kizárólag szállítói finanszírozású kifizetési
igénylés akkor nyújtható be, ha a szállítói
finanszírozásra benyújtott számla összege
meghaladja bruttó 1 millió forintot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy szállítói finanszírozású
elszámoló bizonylat nem nyújtható be záró
kifizetési igénylés keretében, kivéve, ha a projekt
teljes egészében szállítói finanszírozással valósul
meg.

5.6. Az elszámolhatóság további feltételei – Számlaösszesítők alkalmazása
Eredeti szövegrész
Módosított szövegrész
A támogatott projekt elszámolása során a A támogatott projekt elszámolása során a
272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített 272/2014. (IX. 5.) Korm. rendeletben rögzített
számlaösszesítők használata kötelező minden számlaösszesítők használata kötelező minden
vonatkozó költségtípus esetében.
vonatkozó költségtípus esetében.
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek
tekintetében
összesítőkön
történik
a
megvalósítás során az elszámolás:
Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek
tekintetében
összesítőkön
történik
a
megvalósítás során az elszámolás:

Kis
támogatástartalmú
számlák
összesítője

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
személyi jellegű ráfordítás költsége
(személyi jellegű költségek összesítője)

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
útiköltség, kiküldetési költség (utazási
és kiküldetési költség összesítő)

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
anyagköltség (anyagköltség összesítő)

Célcsoport
számára
biztosított
útiköltség, kiküldetési költség összesítő

Áfa összesítő fordított adózás esetén

Célcsoport személyi jellegű ráfordítás
költsége (személyi jellegű költségek
összesítője)
Jelen
Felhívás
keretében
kis
támogatástartalmú bizonylatok összesítőjén
elszámolható
bizonylatok
maximális
támogatástartalma 500.000,- Ft.
Standard projektek esetében: az 500.000 Ftnál
kisebb
támogatási
összegű
utófinanszírozású számlákat kis támogatás

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek
tekintetében összesítőkön történik a megvalósítás
során az elszámolás:

Kis
támogatástartalmú
számlák
összesítője

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
személyi
jellegű
ráfordítás
költsége
(személyi jellegű költségek összesítője)

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
útiköltség, kiküldetési költség (utazási és
kiküldetési költség összesítő)

Szakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó
anyagköltség (anyagköltség összesítő)

Célcsoport útiköltsége (utazási és
kiküldetési költség összesítő)

Áfa összesítő fordított adózás esetén

Célcsoport személyi jellegű ráfordítás
költsége (személyi jellegű költségek
összesítője)
Jelen Felhívás keretében kis támogatástartalmú
bizonylatok összesítőjén elszámolható bizonylatok
maximális támogatástartalma 500.000,- Ft.
Standard projektek esetében: az 500.000 Ft-nál
kisebb támogatási összegű utófinanszírozású
számlákat – amennyiben más összesítőn való
elszámolása nem lehetséges - kis támogatás
tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A
számlaösszesítő
használata
esetén
egyéb
alátámasztó
dokumentum
benyújtása
nem

tartalmú számlaösszesítőn kell benyújtani. A
számlaösszesítő használata esetén egyéb
alátámasztó dokumentum benyújtása nem
szükséges. A számlaösszesítőben szereplő
számlák, bizonylatok és azok alátámasztására
szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró
helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálatra
kerülnek.

szükséges.
A
számlaösszesítőben
szereplő
számlák, bizonylatok és azok alátámasztására
szolgáló dokumentumok legkésőbb a záró
helyszíni
ellenőrzés
keretében
vizsgálatra
kerülnek.

