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A felhívás célja:

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai

vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások):

- munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartása, valamint

- a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának

támogatása.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása május 29. 9:00-tól 2020.

november 2. 12:00-ig lehetséges.

Rendelkezésre álló forrás: Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló

tervezett keretösszeg 33,3 milliárd Ft.
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Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: 5.000.000 Ft- 153.500.000 Ft,

Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020.

április havi, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszáma határozza

meg , az alábbiak szerint:

• - 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;

• - 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1

millió Ft/alkalmazott a 10. főtől;

• - 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1

millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől.

A 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszámnak (bázis időszak) nagy

jelentősége lesz a „kötelező vállalás” és az „eredményességi mérés” során.

Példa: 6 fős vállalkozás esetén 6* 1.500.000 = az igényelhető visszatérítendő támogatás

összege: 9.000.000 Ft

(a későbbiek során 100%-ban vissza nem térítendő támogatás: 9.000.000 Ft)
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Önállóan támogatható tevékenységek:

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt

elszámolható összköltségének legalább 20%-át.

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása,

beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák

fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák

fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.

• technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft

értékű eszközök bekerülési értéke, amely tartalmazza:

vételárat, szállítás és üzembe helyezés, valamint betanítás költségét

• az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések

költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a

támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási

kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy

kapacitásbővülést eredményez,
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Önállóan nem támogatható tevékenységek I.

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a

projekt elszámolható összköltségének 80%-át

• Információs technológia-fejlesztés (legfeljebb 50%)

• Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások

kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,

immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű)

költségeik (legfeljebb 20%)

• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, kizárólag

bővítés, átalakítás, korszerűsítés (legfeljebb 50%)

• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán

szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett

szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. o) pontjában részletezett

szolgáltatástípusok (legfeljebb 20%)
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Önállóan nem támogatható tevékenységek II.

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a

projekt elszámolható összköltségének 80%-át

• Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű

munkavégzését elősegítő képzés(legfeljebb 20%).

• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (legfeljebb 50%)

• Általános (rezsi) költségek (legfeljebb 1%)

• Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át

érheti el a forgóeszközökkel együtt),

• Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének

10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)
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Támogatás mértéke: 70%

• Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT)részben vagy

egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Önerő: 30%

• A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásáról – választása szerint -

legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor

nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja

az önerő rendelkezésre állását.

A projektvégrehajtás időtartama: 18 hónap (megvalósítási időszak)

Záró kifizetési igénylés: fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022.03.31.

Mérföldkő:

A projekt megvalósítása során egy mérföldkő tervezhető.

A mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének időpontjára szükséges tervezni.
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Támogatási előleg maximális mértéke:

• kötelező előleg mértéke a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de

legfeljebb 153,5 millió Ft.

• az előleg igénylése a támogatói döntés kézhezvételétől – Támogatói okirat hatályba

lépésétől- számított 90 napon belül kötelező.

• támogatási előleg kifizetésétől számított 15 hónapon belül előleg legalább 60%-ával

megegyező mértékű kifizetési igénylés benyújtása = Időközi kifizetés

• Előleg 100% = visszatérítendő támogatás teljes összege = összes elszámolható

költség 70 %-a
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Kötelező vállalás: 90%-os foglalkoztatás megtartás

• Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi, az adóhatóság nyilvántartásában

szereplő foglalkoztatotti létszáma legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót

foglakoztat a megvalósítási időszak során.

• A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak teljes hónapjaira vonatkozó

havi, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatotti létszámok (fő) átlaga

alapján kerül ellenőrzésre.

• Ellenőrzés időpontja: A fenti vállalás teljesítésének vizsgálata a megvalósítási

időszak végén a záró beszámoló ellenőrzésekor történik (megvalósítási időszak: 18

hónap).

• Ellenőrzés módja: a megvalósítás minden teljes hónapjára vonatkozóan a Nemzeti

Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a ’08-as bevallás alapján fentiek szerint

számított létszámadatokat átadja az Irányító Hatóságnak.
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Támogatást igénylők köre: mikro-, kis-, és középvállalkozások

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő)

üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra

vonatkozóan minimum 5 fő volt, az alábbiak figyelembevételével:

– ’08-as bevallásban meghatározott biztosítási jogviszony kód

– A bevallás 8-as lapján a munkaidő meghatározásra kerül

c) Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók

vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 

rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei. 

Megvalósítási hely:

A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
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Tartalmi értékelési szempontok: min. 25 pont elérése a cél

• Minősítő szempontok (15 pont)
– Azon vállalkozások, amelyeket a Magyar Multi Program I. (GINOP-1.1.4-16) szakértői testülete értékelt és

rendelkezik az erről szóló tanúsítvánnyal. Nem támogathatók azon vállalkozások, amelyek a GINOP-1.1.8-

19, GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20 vagy GINOP-1.2.11-20 felhívások keretében támogatási kérelmet

nyújtottak be.

– Azon vállalkozások, amelyek a GINOP 1.1.3-16 projekt keretében ezüst vagy arany minősítést szereztek.

– Azon vállalkozások, amelyek 2020-ban támogatási kérelmet nyújtottak be az Irinyi Terv megvalósulását

szolgáló Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai programba, és rendelkeznek az Innovációs és Technológiai

Minisztérium által kiállított tanúsítvánnyal (2 fajta igazolás)

– A vállalkozás a támogatási kérelem benyújtásáig nem részesült pénzügyi támogatásban a GINOP 1., 2., 3.

és 4. prioritástengelyein belül kiírt egyik támogatási konstrukció keretében sem.

• Működés időtartama (lezárt üzleti évek száma) (7 pont)

• 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás összege (10 pont)

• Eszközarányos nyereség (10 pont)

• Egy főre eső bruttó hozzáadott érték (8pont)
(Utolsó lezárt év Értékesítés nettó árbevétele [+ utolsó lezárt év Aktivált saját teljesítmények értéke] – utolsó

lezárt év Anyagjellegű ráfordítások) / utolsó lezárt év Éves átlagos alkalmazotti létszám [fő]
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Nem támogatható tevékenységek

• dohány és dohánytermékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása

• bányászati tevékenység

• kokszgyártás; vegyi anyag, termék gyártása

• vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása

• hajógyártás vagy szabadidő-, sporthajó gyártása

• ipari gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése

• szálláshely és/vagy fürdőfejlesztés

• épületenergetikai fejlesztés akkor, ha az ingatlan a kérelem benyújtásakor lakáscélú

ingatlannak minősül és lakhatás célú fejlesztés valósulna meg

• jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése

• meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése

• továbbá a napelem, ha palafedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.

• meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése
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Támogatásban nem részesíthetők köre

• A vállalkozás jogerős végzéssel elrendelt, felszámolás, csődeljárás vagy

végelszámolás, vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban

meghatározott – eljárás alatt áll.

• Az elszámolható költségek meghaladják legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves

beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az

adóalapba beszámított bevételt.

• A vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül.

• fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,

• 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.

• A Magyar Multi Program II., III. vagy IV. felhívások keretében támogatási kérelmet

nyújtott be.

• A megvalósulási helyszín 2020. április 30-a után került bejegyzésre.

• A támogatást igénylő több megvalósítási helyszínt jelöl meg.

• A megvásárolt eszközök együttesen sem alkalmasak termelő tevékenység

végzésére.
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Piaci ár alátámasztása I.

Egyszerűsített piacfelmérés eszköz beszerzésére

• Eszköz megnevezése, típusa, VTSZ száma, tartozéka

• A gyártó cégszerű megnevezése és a származási ország megnevezése

• Szállítói típus meghatározása: Gyártó / Kizárólagos forgalmazó / Viszont eladó /

Hazai – Külföldi márkaképviselet / Egyéb

• A független szállító cégszerű megnevezése, adószáma, származási országa, a

szállító főtevékenységének meghatározása

• Szállító honlap címe (külföldi honlap is lehet, ez esetben MNB középárfolyamon

szükséges forintra átszámítani a tétel árát → deviza alapú beszerzés)

• Az eszköz elérhetősége a forgalmazók honlapjain:

Kérjük, igazolja a listaáras termék piaci árának realitását, adja meg annak

elérhetőségét a kiválasztott, a termék tekintetében kompetens, potenciális

gyártó/szállító/forgalmazó honlapján, másrészt további két, független

gyártó/szállító/forgalmazó honlapján is. Legalább az egyik honlapnak webáruházzal

is kell rendelkeznie.

A honlapokról készült, rendszerdátumot is tartalmazó képernyőképeket

szükséges lesz csatolni a támogatási kérelemhez.
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Piaci ár alátámasztása II.

Piacfelmérés eszköz / szoftver / know-how beszerzésére

• Eszköz megnevezése, típusa, VTSZ száma, tartozéka

• Műszaki paraméterek, funkciók és jellemzők (összehasonlításra alkalmas szöveges

bemutatás 500-1000 karakter)

• A gyártó cégszerű megnevezése és a származási ország megnevezése

• Szállítói típus meghatározása: Gyártó / Kizárólagos forgalmazó / Viszont eladó /

Hazai – Külföldi márkaképviselet / Egyéb

• + Forgalmazói státusz esetén csatolni kell a Gyártóval kötött forgalmazói

megállapodást (disztribútori szerződés)

• A független szállító cégszerű megnevezése, adószáma, származási országa, a

szállító főtevékenységének meghatározása + céginformációk: alapítás éve,

tevékenységi körébe tartozik-e az árajánlat kiállítása (nem=elutasítás) + honlap,

telefon, email, tulajdonosi kör és képviselet, utolsó lezárt üzleti év „ÉSZÁ”

• AZ elmúlt 3 évre vonatkozó referenciák bemutatása (legalább 3db)

• Eszköz / szoftver / know-how nettó ára, bruttó ára, deviza alapú-e a beszerzés

• Szállítás költsége (nettó és bruttó) + Beüzemelés költsége (nettó és bruttó) +

Betanítás költsége (nettó és bruttó)
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Piaci ár alátámasztása II.

Piacfelmérés eszköz / szoftver / know-how beszerzésére

• Piacfelmérés lépései ((minimum 2000, maximum 5000 karakter):

– Indokolás: a piacon elérhető azonos/hasonló funkcionalitást képező eszközök

közül miért az adott típusú eszközt tervezi beszerezni.

– Megvizsgált gyártói/forgalmazói kiadványok és/vagy honlapok, az Internetes

böngészők (pl. linkek), szakmai folyóiratok (évfolyam, oldalszám) releváns

eredményeinek, vásárok/nyilvános árubemutatók eredményeinek bemutatása.

– Indokolás: a többi gyártóval/kereskedővel szemben, akik azonos/hasonló

terméket kínálnak, összességében, a különböző kiválasztási szempontokat (pl.

eszköz minőségi paraméterei, szállító szervízhálózatának humán és tárgyi

kapacitásai, garanciális szempontok, vételár, szállítás/beüzemelés/betanítás

átfutási ideje és költségei, meglévő eszközparkba való illeszthetősége, korábbi

együttműködés tapasztalatai, földrajzi elhelyezkedés, nyelvi korlátok) figyelembe

véve miért ezt a szállítót választotta.

– Know-how esetén a felhívás szerinti, a szabadalmi ügyvivő

vagyonértékelésének csatolás kötelező.
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Eredményesség visszamérése

1. Záró pénzügyi elszámolás elfogadásának időpontjában történik a kötelező

vállalás vizsgálata

• 90%-ot el nem érő foglalkoztatás megtartás esetén a támogatás összege arányosan

csökkentésre kerül a 90%-os foglalkoztatás megtartástól való elmaradás arányában,

azaz, ha nincs meg a 90 %, akkor arányosan csökken a későbbiekben VNT-vé

átforduló összege

Tehát az első mérés során a VT összegének meghatározása történik:

- ha nincs meg a 90 %, akkor arányosan csökken a későbbiekben VNT-vé átforduló

összeg

- ha meg van a 90 %, akkor az összköltség 70%-a (VT) átfordulhat VNT-vé

Optimális esetben a II. Eredményességi vizsgálat alapja VT 100%-a lesz!

(VT = összköltség 70%-a)
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Eredményesség visszamérése II.

2. A projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. (Záró)

Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre

A) A projekt megvalósításával és módosításával kapcsolatos eredmények mérése:

Az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése:

– a visszamérés időpontjáig legfeljebb 3 alkalommal történik a

Kedvezményezettnek felróható okból, a projekt műszaki-szakmai tartalmára,

költségvetésére és/vagy megvalósítási helyszínére irányuló szerződésmódosítás

(amely nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 18 hónapon túli

meghosszabbítását)

– legfeljebb 5 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában

foglalt adatokra, illetve a kapcsolattartó személyére vonatkozó változás

bejelentés

Tehát az összes költség 70%-a lesz a vetítési alap a későbbi arányosításhoz, mely

vonatkozásában a VT összegének 30%-a átfordulhat VNT-vé a fentiek

megvalósulása esetén.
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Eredményesség visszamérése II.

2. A projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. (Záró)

Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre

B) Eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés:

• Technológiai és szervezeti megújulás végrehajtása (25 pont)

• A vállalkozás 90% feletti foglalkoztatotti megtartást valósít meg (30 pont)

• 1 főre eső bruttó hozzáadott (10 pont)

• Üzemi eredmény aránya a bázis értékhez képest (15 pont)

A méréshez tartozó pontozás keretében 80 pont érhető el, melynek megfelelően az

átfordulási %-os arány sávosan történik:

• 41- 80 pont 100%

• 36-40 pont 80%

• 31-35 pont 70%

…
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Visszafizetés

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, a

visszatérítendő (kamatmentes) támogatás visszafizetésre került és a kedvezményezett a

kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt Fenntartási

Jelentést benyújtotta, és azt az irányító hatóság jóváhagyta, valamint a záró

jegyzőkönyv elkészült.

Kedvezményezett a visszafizetési arányáról a Záró Projekt Fenntartási Jelentés

beérkezését követő 90 napon belül kap tájékoztatást.

A megállapított visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az erről szóló tájékoztatás

kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180. napig egyösszegben kell

visszafizetnie a kedvezményezettnek.
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Támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumok

• a) A beszerzés tárgyát képező költségtételekre vonatkozó dokumentumok csatolása

(pl. gyártók/szállítók/forgalmazók honlapjáról készült képernyőképek)

• b) A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd

által hitelesített aláírásminta: aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített

aláírásminta.

•

• c) A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-

nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala vagy

belső munkaügyi nyilvántartása.

• d) A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 10 db fényképből

álló fotódokumentáció

• e) Egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók esetén az utolsó két lezárt, teljes üzleti

év egyszerűsített beszámolójának csatolása szükséges
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Az EPTK felületének 

bemutatása
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Általános információk:

• Az EPTK rendszer a Miniszterelnökség pályázati honlapjáról: www.palyazat.gov.hu

– az „E-ügyintézés” gombra kattintva a „Belépés pályázóknak” menüpont 

kiválasztásával (vagy a képernyő tetején közvetlenül); 

– a „Pályázatok” gombra kattintva a „Pályázati kereső” menüpont kiválasztásával, 

majd az adott felhívás „Pályázati kitöltő” gombjára szükséges kattintani.

– Közvetlenül az https://eptk.fair.gov.hu/ weboldalról

http://www.palyzat.gov.hu/
https://eptk.fair.gov.hu/
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Regisztráció és Bejelentkezés:

A regisztrációs folyamat a „Regisztráció” gombra kattintva kezdhető meg.

Első lépésként a regisztráció típusát szükséges kiválasztani, melyek az alábbiak

lehetnek:

 Magánszemély

 Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

 Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit

gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet

 Költségvetési- és költségvetési rend szerinti gazdálkodó szervek

A regisztráció megerősítését követően „Bejelentkezés” gomb megnyomásával nyílik

lehetőség a belépésre.
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Fejléc:

A képernyő felső sávjában látható a felhasználói adatmező, az utolsó belépés időpontja,

valamint az időkorlát, míg jobb felső sarokban a kezdőlap, a rendszerüzenetek és a

kijelentkezés érhető el.

Időkorlát:

Az időkorlát 30 percben lett meghatározva.

Ház: kiválasztásával lehetőség nyílik azonnal az EPTK kezdőlapjára navigálni

Boríték: kattintással a rendszerüzenetek felülete jelenik meg a felhasználók számára (a

beérkezett és olvasatlan üzeneteket piros szám jelzi.

Kijelentkezés: kilépés a felhasználói fiókból

Lábléc:

A képernyő alsó sávjában található az ügyfélszolgálat elérhetősége.
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Fő menüpontok

Az EPTK felület főoldalán menüpontok és ikonnal jelzett formában az alábbi funkciók

érhetőek el a bejelentkezést követően:

 Támogatást igénylő(k) alapadatai

 Támogatási lehetőségeim

 Folyamatban lévő feladataim

 Projektjeim

 Közbeszerzéseim

 E-beszerzés

 Saját projektek statisztikája

 Állami értékelés

 E-posta küldemény

 Dokumentumtár

 ESZA résztvevők /eszközök

 Súgó



ELEKTRONIKUS PÁLYÁZÓ TÁJÉKOZTATÓ ÉS 

KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

Adatlapok:

Az adatlapok adják a pályázati anyag gerincét.

4 fő adatlap:

- Támogatást igénylő adatai

- Támogatási kérelem szakmai tartalma

- Pénzügyi adatok

- Egyéb műveletek

+ Felhívás

A megjelenítés minden kitöltő esetében ugyanaz, de a 4 fő adatlap eltérhet tartalmában!

(pl. ha projektnek nem képezi részét a munkavállaló képzése, akkor nem lesz „Képzés

támogatás” fül)
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ADATLAPOK I.

Támogatást igénylő adatai:

- Adószám, TEÁOR, áfa levonási jog

- Székhely és fióktelep

- Képviselő neve, beosztása, elérhetősége

- Kapcsolttartó neve, beosztása, elérhetősége

- Tulajdonosi kör, tulajdon hányad

- Átláthatósági nyilatkozat: közpénzek felhasználásával kapcsolatos nyilvánosság,

számonkérhetőség és ellenőrizhetőség biztosítása
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ADATLAPOK II.

Támogatási kérelem szakmai tartalma:

- A projekt szakmai tartalmának bemutatása

- Megvalósítás helye

- Monitoring mutatók

- Mérföldkövek

- Fejlesztendő tevékenység

- Műszaki-szakmai eredmények rögzítése

Specifikum:

- Képzési terv

- Ingatlan beruházás

- Megújuló energia beruházás

- Felhőszolgáltatás bérlet díja

- Tanácsadás

- Átmeneti Támogatás
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ADATLAPOK III.

Pénzügyi adatok:

- Források

- Gazdálkodási adatok

(utolsó 2 lezárt év adatai (pl. ÉNÁ, mérleg)

- Bankszámlaszám

- Előleg (normál esetben)

- Költségek: tevékenységek és költségtípusok

részletes bemutatása

Specifikum:

- Piacfelmérés

- (Nincs előleg)
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ADATLAPOK IV.

Egyéb műveletek:

- Dokumentumok csatolása

- Támogatási kérelem teljes ellenőrzése

- Támogatási kérelem törlése (visszavonás)

- Támogatási kérelem megtekintése PDF-ben

+ Támogatási kérelem másolása
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Támogatási kérelem életútja a pályázatkezelési rendszerben:

 Támogatási kérelemkészítés, beküldés: kérelem szerkesztése és beküldése

 Támogatási kérelem elbírálása: megtekinthető a benyújtott kérelemhez kapcsolódó

hiánypótlás/tisztázó kérdés, a döntés eredménye és esetleges kifogás

 Szerződés: a hatályba lépett szerződés tartalma (jogok és kötelezettségek)

 Finanszírozás: előlegigénylés, időközi és záró kifizetési igények benyújtása a

költségek elszámolása céljából

 Szakmai beszámolók: kötelező a műszaki-szakmai tartalom előrehaladásának és az

eredményesség és hatékonyság javulásának bemutatása

 Projektfenntartási jelentés: meghatározott rendszerességű és tartalmú

adatszolgáltatási kötelezettség a projekt megvalósítását követően
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Fontos: Az „ötlettől a kifizetésig” hosszú az út!

EPTK: Támogatási kérelem benyújtására és a projektjeink életútjának követésére,

dokumentálására, információnyerésre szolgáló elektronikus pályázatkezelési

rendszer.

Az EPTK rendszer magabiztos használatához a különálló munkaszakaszok alapos

ismerete szükséges, segítség esetén kérjük bizalommal forduljanak

tanácsadóinkhoz!

Elérhetőség: https://www.szpi.hu/#irodak

https://www.szpi.hu/#irodak
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