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Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások 

fejlesztéseinek támogatása
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Felhívás célja:

• A mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a

területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Rendelkezésre álló forrás:

• 5 milliárd Ft

• A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 db

Beadási határidő: 2021. január 19. kedd 9:00 órától 2021. február 18. csütörtök 12:00 óráig 

Előleg mértéke: 25 %

Megvalósítási időszak: A TO hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap
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TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSA

1. A szabad vállalkozási zónákban (SZVSZ) megvalósuló projektek esetén:

 1. számú mellékletében felsorolt településeken

 Támogatás összege: min. 2 - 10 millió (VNT)

 Támogatási intenzitás: max. 70 %

 Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

 GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem

benyújtását megelőzően nem részesülhetett támogatásban

o GINOP 1. prioritása kkv versenyképességének javítása

o GINOP 2. prioritás területe a kutatás és fejlesztés támogatása (K+F+I)

o GINOP 3. tengelye az infokommunikációs (IKT)
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TELEPÜLÉSEK BESOROLÁSA

2. Az egyéb hátrányos helyzetű településeken megvalósuló projektek esetén:

 2. számú mellékletében felsorolt településeken

 Támogatás mértéke: min. 10 - 60 millió Ft

 Támogatási intenzitás: max.100 %

 Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

 Feltétel: Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. tanúsítványa (szakmai előminősítés)

 Kötelező vállalás: az a mikro-, és kisvállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy a Felhívás 2.

számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti a

foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó hónapra vonatkozó,

adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámához képest az érintett székhelyen/telephelyen a

vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie. A támogatást igénylő vállalja,

hogy a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a fenntartási

időszak végéig fenntartja. (→munkaszerződés csatolása)
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Támogatást igénylők köre: (Ki jogosult pályázni?)

a) a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének,

valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben; vagy a Felhívás 2.

számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen

b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum

1 fő volt.

d) Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető

vállalkozások,

e) amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását

megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén

valósítják meg fejlesztésüket és minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft az igényelt vissza nem térítendő

támogatás összege.

f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1)

bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
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TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK

Támogatásban nem részesíthetők:

• amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,

• amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,

• amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10… (pl. dohánytermék gyártása, bányászat),

• amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év

éves beszámolója alapján negatív,

• …saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

(A felsorolás nem teljes körű!)

+ A projekt elutasításra kerülhet, ha a Támogató szerint a pályázó kockázatos gazdasági adatokkal rendelkezik.
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NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

1. Elszámolhatóságnak nem megfelelő tételek:

- Piacfelmérés nem kerül alátámasztásra listás termékek vonatkozásában

- Nem független ajánlattétel

2. Fajlagos költség-korlátok átlépése

- Ingatlan beruházás esetében a meghatározott fajlagos értéket meghaladó költség 

(pl. fa nyílászáró esetében 87 900 Ft /m2 az elszámolható költség felső határa)

- Személyi jellegű ráfordítás (min. garantált bérminimum – max. garantál bérminimum * 1,5)

3. Egyéb konkrétan meghatározott költségek

- A támogatást igénylő által forgalmazott eszköz költsége vagy saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás

- Meglévő gépek átalakításának költségei

- Irodakonténer, mobilház, irodabútor beszerzése

(A felsorolás nem teljes körű!)
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TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Új eszközök beszerzése (a projekt minimum 50%-a)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

b) Ingatlan beruházás: építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés (max. 50%)

c) Új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (max. 50%)

o VTSZ lista (informatikai eszközök) és TESZOR lista (szoftverek)

d) Képzés (kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól) (max. 20%)

e) Gyártási licensz, gyártási know-how (max. 10%)

% = a projekt elszámolható összköltségére vetítve
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TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

f) Bérköltség-támogatás (max. 50%) = min. garantált bérminimum – max. 400.000 Ft

g) Munkavégzéshez szükséges feltételek – Rezsi költség (max.a bérköltség 15 %-a)

h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (max. a bérköltség 15 %-)

i) Projektelőkészítés (max 7%) 

j) Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (max 2,5%). 

% = a projekt elszámolható összköltségére vetítve

Az i) és j) pont szerinti tevékenységek kizárólag a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt települések esetében történő
fejlesztések során lehetnek elszámolható költségek.
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MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍN

Megvalósítási helyszín: a Felhívás 1. és 2. számú szakmai mellékletben felsorolt településen

• A támogatást igénylő legfeljebb 1 megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

• A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye

vagy fióktelepe lehet.

• A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább fél évvel kell bejegyzésre

kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt

megvalósítására.

– megelőzően fél évvel = legalább 6 hónapja bejegyezve

– alkalmas = a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen (pl. eszközök elhelyezése,

üzemeltetése), illetve a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

• A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval

szükséges alátámasztani (műszaki követelményeknek való megfelelés)
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TELEPÜLÉSEK (MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍNEK)

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYE

1. sz. melléklet szerint: (15 db) 2. sz. melléklet szerint: (2 db)

Ásotthalom Ópusztaszer Ásotthalom

Baks Öttömös Pusztamérges

Balástya Pusztamérges

Bordány Pusztaszer

Csengele Ruzsa

Forráskút Üllés

Kistelek Zákányszék

Mórahalom
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EGYÉB TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Mérföldkövek száma: 1 db

Hiánypótlás: megengedett

Tisztázó kérdés: megengedett

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:

• a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya,

• b) átláthatóság követelménye,

• c) a támogatási kérelem pontjainak releváns szakmai és pénzügyi tartalommal történő kitöltése.

Bírálat: a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében történik
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EGYÉB ELVÁRÁSOK

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei:

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási

Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.

• Honlap: A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztatás (esetleg aloldal) megjelenítése a

támogatási szerződés kézhezvételét követő 30 naptól.

• „C” típusú tábla kihelyezése

• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
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GINOP-1.2.14-20

Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások 

modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
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Felhívás célja:

 A hazai divat és dizájnipar fejlődni képes és fejlődni akaró vállalkozásai olyan beruházásokat tudjanak végrehajtani,

amelyek mellett az ágazat szereplői képesek lehetnek középtávon megerősödni, annak érdekében, hogy a kiélezett és

erőforrásigényes nemzetközi versenyben is profitábilisan, fejlődőképesen tudjanak működni, továbbá exportjuk

növelése mellett a nemzetközi digitális jelenlétük és ismertségük is növekedjen.

Rendelkezésre álló forrás: 

• 7 milliárd Ft 

• A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-350 db

Beadási határidő:  2021. január 5. 09.00 órától - 2021. március 04. 12.00 óráig

Előleg mértéke: 100 % ( ! )

Megvalósítási időszak: A TO hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap
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TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Átmeneti támogatás:

A visszatérítendő támogatás teljes összege uniós állami támogatási szempontból vissza nem térítendő támogatásnak

minősül, függetlenül attól, hogy milyen arányban fordul át ténylegesen vissza nem térítendő támogatássá.

Az „Eredményességi mérés” szerinti elvárások részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a

visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 5.000.000 – 150.000.000 Ft

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

Fejlesztendő tevékenység:

• A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. július 1. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg 

fejlesztendő tevékenységként. 

• Fontos: Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységek (gyártás) 
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ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Milyen tevékenységre igényelhető támogatás?

1. Önállóan támogatható tevékenységek:

• 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.

• Minimálisan elszámolható költség összege: egyenként minimum nettó 200.000 Ft / eszköz (200.000 Ft alatt csak

tartozék lehet), melynek része lehet a szállítás, üzembe helyezés, betanítás költsége is

• Meglévő géppark fejlesztése vagy kapacitásbővítés esetén a berendezés minimum nettó 200.000 Ft értékben.



GINOP-1.2.14-20

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és 

kapcsolódó költségek (max. 10%). 

b) Ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: (max. 50%). 

• Ingatlan bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj

• Elszámolhatósági maximum a fajlagos költségek szerint kerül meghatározásra

(pl. 150 mm vastag polisztirolhab lemez födém szigetelés: 8600 Ft / m2)

c) Információs technológia-fejlesztés (max. 50%) 

• VTSZ lista: Felhívás 2. sz. melléklete szerinti informatikai eszközök (Minimálisan elszámolható költség összege: nettó 

100.000 Ft / hardver eszköz)

• TESZOR lista: Felhívás 3. sz. melléklete szerinti szoftverek

d) Iparjogvédelmi tanácsadás (max. 10%) 

• Minősített szolgáltatóktól vehető igénybe maximalizált nettó óradíjak mellett
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ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

e) Marketing tevékenységek és tanácsadás piacra jutáshoz kapcsolódóan (max. 20%) 

• Minősített szolgáltatóktól vehető igénybe maximalizált nettó óradíjak mellett

• Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cég-és termékbemutató költségei

f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (személyi jellegű ráfordítás legfeljebb 2 fő részére) (max. 35%)

• Bérköltség (min. garantált bérminimum - max. járulékokkal növelt bruttó 500.000 Ft / fő / hó) 

• Munkáltatót terhelő adók és járulékok

g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása

Átalány alapú elszámolás: Bérköltség-támogatás összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el

– Rezsi költségek: víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet díja

– Forgóeszközök (anyagköltség) és fogyóeszközök költsége (eszköz, berendezési és felszerelési tárgy, szerszám, munka- és védőruha,

stb.) 

– Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja, valamint honlap készítés

h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (max. 0,5 %)

• Átalány alapú elszámolás: Bérköltség-támogatás összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el

i) Ingatlan bérlés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el.)

% = a projekt elszámolható összköltségére vetítve
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TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

Támogatást igénylők köre: Ki jogosult pályázni?

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti

évvel;

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt;

c) amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1.

számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető

vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és

Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.

e) amelyek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított „megfelelt”

minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Gazdálkodási formakód szerint: KFT, RT, BT,KKT, Egyéni cég, Egyéni vállalkozó (!)



GINOP-1.2.14-20

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

Támogatásban nem részesíthetők: (A felsorolás nem teljes körű!)

• fejlesztési igény szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,

• nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (pl. fizetésképtelenség eljárás indult ellene),

• fejlesztési igény a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10… (pl. dohánytermék gyártása, bányászat),

• …saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámolója alapján negatív,

• …saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent.

Nem elszámolható költségek köre: (A felsorolás nem teljes körű!)

• Garanciális költségek, Engedélyezési és kivitelezési tervek, Projektmenedzsment, Pályázatírás, Irodabútor beszerzés, 

Ingatlan felújításköltségei (festés, mázolás, tatarozás, parkettázás), stb.

Ingatlan felújításköltségei: általános javítási, építés, szerelési munkák végzése, amelyek esztétikai megjelenését növelik (pl. 

belső és külső tatarozás, parkettázás, festés, mázolás stb.). 
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MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍN

• Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

• Megvalósulási helyszín: bejegyzett székhely, telephely, fióktelep

• A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell

lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

o alkalmas = a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen (pl. eszközök elhelyezése,

üzemeltetése), illetve a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra

• A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval szükséges

alátámasztani.

• A támogatást igénylő legfeljebb 1 megvalósítási helyszínt jelölhet meg.
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EREDMÉNYESSÉGI MÉRÉS I.

Eredményességi mérés:

• Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt

megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 1. évét követően visszamért -

eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

1. A projekt megvalósítását (maximum 1 év) követően 

• Eredmény: A záró elszámolásban elfogadható VT összegének 30%-a átfordulhat VNT-vé

• Feltételei:

– a megvalósítás során legfeljebb 1 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 12 hónapon túli meghosszabbítását)

– legfeljebb 3 alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában foglalt adatokra, illetve a kapcsolattartó

személyére vonatkozó változás bejelentés

– a záró kifizetési igénylés legkésőbb 2022. június 30-i benyújtásra kerül.
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EREDMÉNYESSÉGI MÉRÉS II.

2. A fenntartási időszak első lezárt évét követően - (1. PFJ) jóváhagyásának időpontjáig 

• Eredmény: A záró elszámolásban elfogadható VT összegének további 70%-a átfordulhat VNT-vé

• Feltételei: Eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés. Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a 

támogatást igénylő hány pontot ér el a maximálisan szerezhető 50 pontból. 

o A támogatási kérelem tartalmi értékelési szempontjaihoz hasonló növekedési arányok meghatározása és pontozása 

- pl. 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás növekedése a bázis évhez képest (%) = 0-15 pont

Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének 2. visszamérésére, és 

annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege. 

PÉLDA:

• Projekt összköltsége: 10.000.000

• VT: összköltség 70%-a = 7.000.000 Ft

• Önerő: összköltség 30 %-a = 3.000.000 Ft

• Átalakulhat VNT –vé: 7.000.000 Ft (VT összegének 100 %-a)

o I. mérés során: 2.100.000 Ft (VT összegének 30 %-a)

o II. mérés során: 4.900.000 Ft (VT összegének 70 %-a)
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VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

Visszafizetés kötelezettség teljesítése:

Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének 2. visszamérésére, és

annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás összege.

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.

Jelen konstrukció keretében részletfizetésre nincs lehetőség.

PÉLDA: 

• Átalakulhat VNT –vé: 7.000.000 Ft (VT összegének 100 %-a)

o I. mérés során: 2.100.000 Ft (VT összegének 30 %-a)

o II. mérés során: 4.900.000 Ft (VT összegének 70 %-a) helyett csupán 4.200.000 Ft ( 60 % )

o Visszafizetendő: 700.000 Ft
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EGYÉB TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Mérföldkövek száma: 1 db

Hiánypótlás: megengedett

Tisztázó kérdés: megengedett

Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:

• a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya,

• átláthatóság követelménye,

• a támogatási kérelem pontjainak releváns szakmai és pénzügyi tartalommal történő kitöltése.

.
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EGYÉB ELVÁRÁSOK

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei:

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei

útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.

• Honlap: A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztatás (esetleg aloldal) megjelenítése a

támogatási szerződés kézhezvételét követő 30 naptól.

• „C” típusú tábla kihelyezése

• Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

• TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
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