Mikro-, kis-és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
kombinált hiteltermék keretében
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
KÓDSZÁM

GINOP-1.2.3-16

A kombinált támogatás (vissza nem térítendő támogatás és támogatott hitel) célja a KKV-k
fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi
különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatás összege

Támogatás mértéke

Támogatható pályázatok

Összesen: 15-195 M, ebből:
Támogatás: 5 – 50 M
Támogatott hitel: 10 – 145 M

Összesen: 60-90 %, ebből:
Támogatás: 30 %
Támogatott hitel: 30 - 60 %

2500 – 5000 db

PÁLYÁZATI IDŐSZAK
A pályázat beadható 2016.11.02-től 2018.11.02-ig. (A pályázatok folyamatosan, a beérkezés
sorrendjében kerülnek elbírálásra.)
A beérkező támogatási kérelmek a kölcsön rész vonatkozásában az MFB által alkalmazott
hitelbírálati eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE
A pályázaton olyan kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó
egyéni vállalkozók, egyéni cégek, illetve szövetkezetek indulhatnak1, amelyek megfelelnek a
mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó alkalmazotti létszám és pénzügyi
határértékeknek2, valamint:
■
■

minimum 1 lezárt, teljes üzleti évvel3 rendelkeznek és a legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben az éves átlagos statisztikai állományi létszámuk minimum 1 fő volt
amelyeknek a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele,
egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt.

1 / 10

További kizáró okok
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére,
■

amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;

■

amely nem minősül átlátható szervezetnek;

■

amely nehéz helyzetben van4;

■

amellyel szemben a pályázat benyújtásának időpontjában a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV), illetve elődszervezete, az APEH által indított végrehajtási eljárás van
folyamatban;

■

amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);

■

amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, pénzügyi intézményi garancia stb.) eredő
lejárt tartozása van;

■

amelynek a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év saját tőkéje
negatív volt, vagy a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;

■

amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
nettó árbevételének több mint 50%-át 01.11-03.22 TEÁOR szám szerinti mezőgazdasági
tevékenység teszi ki;

■

amely, vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással
vagy adóhiánnyal rendelkezők adatbázisában;

■

amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, pénzügyi intézményi garancia stb.) eredő
lejárt tartozása van;

■

amelynek természetes személy kezese, illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes
személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás
hatálya alatt áll.

Fenti felsorolás nem teljes körű, csak a leglényegesebb kizáró okokat tartalmazza.
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FEJLESZTHETŐ TEVÉKENYSÉGEK
A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében (a
megvalósulás helyétől függetlenül) kizárólag a "Feldolgozóipari tevékenységek T EÁOR bes
orolása " listában szereplő tevékenységek fejleszthetők. Szabad vállalkozási zónában bármely
tevékenység fejleszthető, az alábbi korlátozásokat figyelembe véve.
Nem nyújtható támogatás:
■

amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében
(Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy
feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányul (nincs kizárva azonban az a
feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék
nem minősül mezőgazdasági terméknek);

■

olyan vállalkozás részére, amely mezőgazdasági vállalkozásnak minősül, azaz a
támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év
éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba
beszámított bevételének) több, mint 50%-át TEÁOR szerinti mezőgazdasági
tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22) teszi ki;

■

a TEÁOR’08 05.10-09.90 (bányászat), 12.00 (dohánytermék gyártása), 19.10-20
(kokszgyártás, kőolaj- feldolgozás), 24.10 (vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása),
30.11-12 (hajó, csónak gyártása), 33.11-20 (ipari gép, berendezés, eszköz javítása), és
33.11-20 (ipari gép, berendezés üzembe helyezés) kód szerinti tevékenységekkel
kapcsolatos beruházásokra;

■

dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával
kapcsolatos beruházások;

■

desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása;

■

azon támogatást igénylő részére, amelynek elsődleges tevékenysége pénzügyi,
biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadás tevékenységi körbe
tartozik;

■

lakáscélú épületek építésével, felújításával,
akadálymentesítésével kapcsolatos beruházásokra;

■

szálláshely- és/vagy fürdőfejlesztéssel kapcsolatos beruházásokra;

■

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

■

bővítésével,

lakáscélú

épületek



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.

amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel.

Fenti felsorolás nem teljes körű, csak a leglényegesebb iparági korlátozásokat tartalmazza.
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MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE
Kizárólag a közép-magyarországi régió (Budapest, Pest megye) területén KÍVÜL megvalósuló
fejlesztés támogatható.
A megvalósulási helynek legkésőbb a pályázat benyújtásáig bejegyzésre kell kerülnie, a
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha
a kedvezményezett az igény jogosultja).
A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági
engedéllyel/engedélyekkel nem a pályázat benyújtásakor, hanem az első kifizetési kérelem
időpontjában kell rendelkeznie.
A megvalósítási helynek működő telephelynek/fióktelepnek kell lennie. A valódi működés
igazolására a következő dokumentumok egyikének rendelkezésre állásával kerülhet sor:
■

iparűzési adó fizetésigazolás;

■

engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte;

■

közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem
elegendő).

Amennyiben a telephelyen munkavállalók foglalkoztatása történik, úgy a munkavállalók
tényleges, a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló dokumentumok,
amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a foglalkoztatást:
■

a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy a
megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban lévő
állandó/ideiglenes lakcímének igazolása, vagy

■

a munkába járás dokumentumainak, egyéb, a foglakoztatáshoz kapcsolódó személyi
jellegű költségek felmerülésének igazolása munkahelyi beléptető, biztonsági rendszerek
naplóinak/felvételeinek rendelkezésre állása.

A felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése
során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetők.
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ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE
Valamennyi költség csekély összegű támogatásként számolható el.
A projekt keretében csak a pályázati felhívásban szereplő VTSZ számok alá tartozó eszközök és
tartozékok, valamint a TESZOR számok alá tartozó eszközök és tartozékok kerülhetnek
beszerzésre.
Önállóan támogatható:
■

A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges új eszköz beszerzése VTSZ lista szerint:


új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke,
ideértve a megújuló energiatermelő rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó
berendezések, felszerelések költségét is (100.000 Ft érték alatti eszköz csak
akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka), amely tartalmazza a
vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe
helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás
költségét is;



az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések
költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek
előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

Önállóan nem támogathatók:
■

■

A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a
termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása,
bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása, max. a
teljes projektérték 80%-ig:


terület-előkészítési költség (a teljes projektérték 2%-a), ezen belül régészeti
feltárás,
lőszermentesítés, földmunkák, valamint egyéb, a projekt
célkitűzéseihez illeszkedő terület beruházásra alkalmassá tétele érdekében
végzett előkészítő munkák költségei;



építés költségei maximum nettó 200 ezer Ft/négyzetméter, ez vonatkozik mind
az átalakítás, bővítés, korszerűsítés, mind pedig az új építés költségeire.

Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
(hardver, szoftver) a VTSZ és TESZOR lista szerint:


információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó
30.000 Ft értékű új hardver beszerzése (közvetlenül a projekthez rendelhető
hardvereszközök, hálózati eszközök és telekommunikációs eszközök beszerzési
költségei, amely tartalmazza a vételárat, valamint a közvetlenül a projekthez
rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal
kapcsolatos kiadásokat);



termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek
beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;

5 / 10



testre szabás költségei;



betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

■

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése,
max. a teljes projektérték 10%-ig

■

A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek, max. a teljes
projektérték 0,5%- ig

Nem elszámolható költségek:
Nem elszámolható mindazon költség, amely nem szerepel az elszámolható költségek között,
különösen:
■

a pályázat benyújtása előtt felmerült költségek;

■

a pályázó által előállított/forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott
szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei;

■

a pályázó közvetlen vagy közvetett tulajdonosaitól, vezető tisztségviselőitől, vezető állású
munkavállalójától, illetve e személyek közeli hozzátartozóitól, valamint e személyek
vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló vállalkozástól, továbbá a támogatást igénylő
partner- vagy kapcsolt vállalkozásától történő beszerzések finanszírozására, illetve
mindezen személyek visszterhes közreműködésével megvalósítandó beszerzések
finanszírozása;

■

a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más
telephelyre történő áttelepítési költsége;

■

támogatási kérelem készítés és menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása,
engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése,
közjegyzői díj;

■

biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei;

■

kamatköltségek;

■

szerszámkészlet, készletek beszerzése;

■

azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása előtt bérleti vagy egyéb
konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázó bármely
telephelyen már használatban voltak;

■

reprezentációs költségek;

■

infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek
minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási,
anyagigazgatási költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható),
valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg;
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■

közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése
(8601 - 8609, 8701 - 8708, 8710 - 8716 , 8801 – 8805, és 8901 – 8908 VTSZ számú
járművek);

■

termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási,
forgalom utáni) díja;

■

nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével;

■

levonható ÁFA.

Árajánlatokkal kapcsolatos fontos szabályok:
■

Minden költségtétel alátámasztására 3 db (!), a pályázat benyújtásakor érvényes,
egymástól független árajánlatadók által magyar nyelven kiállított árajánlat csatolása
szükséges.

■

A projekt költségvetésének alapját a legtakarékosabb árajánlat kell képezze.

■

A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával
üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell
vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.

■

Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a
támogatási kérelem nincs összhangban a felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra
kerülhet. Ilyen kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például, ha a támogatást
igénylő, illetve az árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés
áll fenn.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE
Támogatás összege:
A pályázat keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő
támogatásnak minősül. A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség
nélküli végleges juttatás. A pénzügyi termék keretében nyújtott kölcsön kedvezményes
kamatozású (évi 2%) kölcsönnek minősül. A vissza nem térítendő támogatást és a
visszatérítendő támogatást kizárólag együtt lehet igényelni.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft,
maximum 50 millió Ft. Az igényelhető kölcsön összege: minimum 10 millió Ft,
maximum 145 millió Ft.
Támogatás mértéke:
A vissza nem térítendő támogatás maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet,
míg a támogatott hitel összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás
összegét. A vissza nem térítendő támogatás és a támogatott hitel együttes mértéke így a
kötelező minimális 10%-os önrész mellett maximum a projekt összes elszámolható
költségének 90%-a lehet.
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Lehetséges projektnagyság:
A projekt elszámolható összköltségének maximuma 300 millió Ft lehet (a vissza nem
térítendő támogatással, a támogatott hitellel és az önerővel együtt), de nem lehet több, mint a
támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év
árbevételének kétszerese.

PROJEKT ÜTEMEZÉSE
A projekt ütemezésével kapcsolatos szabályok:
■

A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon saját felelősségre megkezdhető.
Felhívjuk ugyanakkor a pályázók figyelmét, hogy nem nyújtható támogatás a támogatói
döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett), vagy teljes mértékében (fizikailag és
pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) beruházás finanszírozására.

■

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését vagy amennyiben a projekt a
Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba
lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

■

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési
igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019.
szeptember 30.

FINANSZÍROZÁS
A projekt finanszírozásával kapcsolatos szabályok:
■

A kedvezményezettnek legalább a projekt összköltségének 10%-át (a projekt
összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett
részét) kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás
alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.
Az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat legkésőbb az első kifizetési
kérelem (ideértve az előleget is) benyújtásakor kell igazolni, kivéve, ha a pályázó nem
igényel előleget és az egyszeri elszámolás lehetőségét választja. Az igazolás módja lehet
például számlapénz, bankbetét, értékpapír, bankhitel, tagi kölcsön, tőkeemelés, zártvégű
pénzügyi lízing, stb.

A vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos finanszírozási szabályok:
■

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt, vissza nem térítendő
támogatás legfeljebb 50%-a.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a támogatási előleg – vagy több részletben történő
előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül
időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg
folyósításától számított 3 éven belül az előleggel elszámolni.

A visszatérítendő támogatással kapcsolatos finanszírozási szabályok:
■

A támogatott kölcsön legfontosabb jellemzői:
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■

■

■

■

Kölcsön típusa:

Éven túli beruházási kölcsön és/vagy éven túli forgóeszköz kölcsön
és/vagy immateriális javakra nyújtott kölcsön.

Kamat:

2% / év

Kezelési költség:

Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék:

Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj:

Nem kerül felszámításra.

Késedelmi kamat:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §ában meghatározott mértékű késedelmi kamat.

A
pályázó
által
kezdeményezett
szerződésmódosítás díja:

Fennálló kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft.

Egyéb költségek:

A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és az
MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a kölcsön
folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely
harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A pályázó által kezdeményezett szerződésmódosítás díja, valamint a
követelésbehajtás költségei felszámíthatók.

Előtörlesztés:

A kölcsön a pályázó által bármikor előtörleszthető anélkül, hogy az a
Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek
növekedését eredményezné. Ebben az esetben külön kamat, díj,
illetve költség nem kerül felszámításra, így a Végső Kedvezményezett
kamat-, díj-, és költségmentesen jogosult előtörleszteni, azzal, hogy az
előtörlesztési értesítő benyújtásával egyidejűleg minden addig
felgyülemlett, a kölcsönszerződéshez kapcsolódó esedékes költséget,
összeget köteles megfizetni
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■
A kölcsön futamideje:

■

■

■

a) Új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a Szerződéskötéstől
számított maximum 15 év;
b) Immateriális javak beszerzése
számított maximum 5 év;

esetén

a

szerződéskötéstől

c) Új eszköz beszerzése
esetén az eszköz Tao. szerinti
amortizációjának végéig, de maximum a szerződéskötéstől
számított 15 év.
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre
tartási időt is tartalmazzák.
A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb
amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális
futamidőhöz mérten szükséges meghatározni.

A kölcsön folyósítása:

A kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében
folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási időszak
alatt van lehetőség. A rendelkezésre tartási időszak legkésőbbi
időpontja a fizikai befejezés határidejétől számított maximum 12
hónap, de nem lehet több mint szerződés hatályba lépésétől számított
maximum 30 hónap. A projekt keretében utoljára 2020. szeptember
30-án lehet kifizetést teljesíteni a kedvezményezettnek.

A kölcsön törlesztése:

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell
kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított
maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 36
hónap. A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő
tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés miatt az utolsó
törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. Az
első tőketörlesztés azon naptári hónapot követő hónap 25. napján
esedékes, amelyben a türelmi idő lejárt. Ha a tárgyhó 25. napja nem
munkanap, akkor a következő munkanapon esedékes.
A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első
napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első
folyósítás megtörténik. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor
a kamatfizetés a következő munkanapon esedékes. A kamatfizetés
esedékessége ezt követően a tárgyhónap 25. napja.
Amennyiben nem történik meg a teljes kölcsön lehívása, a le nem
hívott tőkeösszeg az utolsó tőketörlesztések összegéből kerül
levonásra, így a futamidő rövidül, és az utolsó törlesztő összeg
eltérhet a többitől. A törlesztő részletek pontos összegéről a MFB Pont
a rendelkezésre tartási időszakot követően, írásban értesíti a
kedvezményezettet.
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■

■

■

■

KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉG
A felhívás alapján a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetében a
közbeszerzésekről szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (3) bekezdése
alapján közbeszerzési kötelezettség nem áll fenn.

BIZTOSÍTÉKOK
A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában:
■

Nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy
lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatás kifizetésekor szerepel a NAV köztartozásmentes
adózói adatbázisban.

■

Egyéb esetekben a pályázó biztosíték nyújtására kötelezett (a teljes támogatási összeg
erejéig), melyet az első kifizetési kérelem (pl. előlegigénylés) benyújtásakor szükséges
adni. A biztosíték formája lehet garanciavállaló nyilatkozat, ingatlan jelzálogjog,
garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított
kötelezvény.

A kölcsön vonatkozásában az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási
kötelezettséget ír elő. Az elvárt fedezettség mértéke:
■

új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként;

■

ingatlan építés, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként;

■

a fenti pontokba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 100%-a.

VÁLLALÁSOK
■

Fenntartási kötelezettség: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási
időszak végéig (a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig) a projektet
fenntartja és működteti azt, valamint a folyósított teljes kölcsönösszeget a
kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törleszti.

■

Adatszolgáltatási kötelezettség: A megvalósítás és a fenntartás időszakában a
kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles adatot szolgáltatni. A kötelező
vállalás nem teljesítése szankcionálásra kerül.
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EGYÉB INFORMÁCIÓK
■

Nem támogatható az a pályázó, amely pályázata a tartalmi értékelés során nem ér el
legalább 55 pontot.

■

Amennyiben a benyújtott támogatási kérelem nem elszámolható költségeket tartalmaz,
csökkentett támogatás odaítélésére abban az esetben van lehetőség, ha a projekt a
csökkentést követően is megfelel a Felhívás feltételeinek, és a csökkentés nem
befolyásolja érdemben a projekt eredeti célját.

■

Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú
melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.38.3.4-16 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként
benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem
automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott
támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát vagy a Felhívás
keretében korábban támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylésének
benyújtását követően nyújtható be.

■

Tervezett keretösszeg: 112,5 Mrd Ft. A vissza nem térítendő támogatás összege: 37,5
Mrd Ft, míg a visszatérítendő támogatás összege 75 Mrd Ft. A támogatott pályázatok
várható darabszáma: 2500-5000 db.
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