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FELHÍVÁS  

Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt 

 

GINOP-5.1.2 

 

Magyarország Kormányának felhívása a társadalmi célú gazdaság fejlesztése érdekében, a társadalmi 

célú vállalkozások számára szakma tanácsadási hálózat működtetése fenntartható üzleti modelljük 

kialakításához, tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozásához.  

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi célú vállalkozások (social 

enterprises) ösztönzését és támogatását.  

A Partnerségi Megállapodás rögzíti, hogy a társadalmi vállalkozások tartós foglalkoztatási szerepük 

betöltése érdekében erősíteni kell ezeknek a szervezeteknek a pénzügyi fenntarthatóságát. A társadalmi 

célú vállalkozások kibontakozásának alapjait a vállalkozásfejlesztés speciális – a KKV-k általános 

támogatásától eltérő – támogatáspolitikai eszközei és a foglalkoztatáspolitika eszközei együttesen 

teremthetik meg a társadalmi célú vállalkozások munkahelyteremtést szolgáló tevékenységeinek 

támogatásával együttesen. 

A jelen felhívás a társadalmi vállalkozásoknak szakmai támogatást, hálózatosodásuk elősegítését 

biztosító tanácsadási háttér kialakítását célozza. 

A cél elérését a Kormány a programot lebonyolító szervezetekkel, az Országos Foglalkoztatási 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és az IFKA Közhasznú Non-profit Korlátolt 

Felelősségű Társaság együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek 

mentén. 

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 

 A benyújtott támogatási kérelemről a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül 
1
 dönt. 

 A felhívás feltételeinek megfelelő projektet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

forrásaiból maximum 1 300  millió forint támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás 

erejéig.  

 Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt elszámolható 

költségei legfeljebb 25 %-ának, de legfeljebb 300 millió forint előleget biztosít. 

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják
2
, hogy: 

 projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok 

eléréshez. 

                                                      
1
 A támogatási kérelmekről hozott döntéshatáridejére vonatkozó szabályokat a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet tartalmazza.  

2
 A támogatási kérelem benyújtására és megvalósítására számos egyéb feltétel vonatkozhat. Kérjük, tanulmányozza át ezeket a 

felhívás további fejezeteiben. 
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A Felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. 2.0 verzióban készült 

2015. november. 30-án kiadott dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF). A Felhívás, az ÁÚF, a szakmai 

mellékletek és a támogatási kérelem adatlap együttesen tartalmazzák a támogatási kérelem 

elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók.  

 

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban 

megfogalmazott általános előírásoktól, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az 

irányadók.  

 

Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a Felhívás, az ÁÚF, a támogatási kérelem adatlap, 

továbbá ezek dokumentumai esetén az Irányító Hatóság, illetve a Miniszterelnökség a változtatás jogát 

fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu honlapon megjelenő 

közleményeket!  
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1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 

 

1.1. A Felhívás indokoltsága és célja 

 

Magyarországon 2010-ben a foglalkoztatottak 4,7%-a (143 ezer fő) jutott munkalehetőséghez a szociális 

gazdaság keretei között, amivel Magyarország a 2002-ben mértekhez képest kétszeresére növelte a 

szociális gazdaságban foglalkoztatottak arányát, megközelítve ezzel az Európai Unióban mért átlagot. A 

társadalmi célú vállalkozások ösztönzése és támogatása révén célunk olyan szervezetek foglalkoztatási 

potenciáljának megerősítése, amelyek működésük során ötvözik az üzleti valamint a társadalmi 

szempontokat. Olyan támogatási rendszert szükséges kialakítani, amely kiszámítható, tervezhető a 

társadalmi célú gazdaság szereplői számára, és így segíti az általuk kínált munkalehetőségek tartósságát 

is. A támogatási rendszernek ösztönöznie kell a fenntarthatóságot, a saját bevételekre épülő, legalább 

önfenntartó működést, eredményes gazdálkodást. Ennek érdekében a társadalmi célú vállalkozásoknak 

biztosított támogatások célja a szervezetek dinamizálása és stabilizálása – piacképes termékek és 

szolgáltatások előállításának, marketingjének és piacra jutásának ösztönzése révén, fenntartható üzleti 

modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében. 

A társadalmi célú vállalkozások termékeik és szolgáltatásaik előállításához, marketingjéhez és piacra 

jutásához szükséges humánerő-forrásfejlesztéshez és beruházáshoz a szervezetek felkészítése és a 

projektek fejlesztése után vissza nem térítendő pályázati forrásban, és vagy visszatérítendő pénzügyi 

eszközben részesülhetnek.  

Jelen felhívás keretében megvalósuló fejlesztések a társadalmi célú vállalkozások számára a társadalmi 

vállalkozások üzleti modellfejlesztéséhez szakmai tanácsadást, valamint szakmai szempontok alapján 

kiválasztott szervezetek esetében mentorálást biztosítanak és hálózatosodásukat elősegíti.  

A társadalmi célú vállalkozásoknak biztosított folyamatos tanácsadás/ mentorálás csak akkor lesz 

hatékony, hogyha azt a fenntarthatóságot megalapozó üzletépítési módszertan és az ezt szervesen 

támogató egységes értékelő és fejlesztő rendszer alapozza meg.  

Jelen felhívás célja már működő szervezetek bázisán új társadalmi célú vállalkozások 

létrehozásának segítése, illetve a már működő társadalmi vállalkozások dinamizálása és 

stabilizálása – piacképes termékek és szolgáltatások előállításának ösztönzése révén, fenntartható 

üzleti modell alapján – tartós foglalkoztatási lehetőségek létrehozása érdekében.  

A kiemelt projekt elsődleges célcsoportját a társadalmi célú vállalkozásokat alkotják. 

Társadalmi vállalkozásnak tekinthetőek azon nonprofit és civil szervezetek, amelyek társadalmi     

célkitűzéseik mellett üzleti területen megvalósítható célkitűzésekkel is rendelkeznek, gazdálkodásuk 
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eredményét a társadalmi cél érdekében visszaforgatják, költségvetésükben és szervezeti működésükben 

érvényesítik a részvételen alapuló döntéshozatal elvét.  

Ennek megfelelően a kiemelt projekt 

 nonprofit gazdasági társaságok,  

 szociális szövetkezetek, valamint 

 alapítványok 

 egyesületek 

számára biztosítja szolgáltatásait, amennyiben a szervezetek vállalják, hogy társadalmi céljuk 

érvényesítése érdekében olyan üzleti tevékenységet folytatnak, melynek segítségével hátrányos 

helyzetűek, munkanélküliek és inaktív emberek foglalkoztatásához járulnak hozzá. 

A kiemelt projekt másodlagos célcsoportját képezik azon forprofit vállalkozások, amelyek a társadalmi 

felelősségvállalás jegyében készek együttműködni a társadalmi vállalkozásokkal. Érzékenyítésük, 

szemléletformálásuk a társadalmi vállalkozások működésével kapcsolatban ösztönözhet üzleti 

kapcsolatok létesítését a szociális gazdaságban működő szervezetekkel.   

Az agrárszektorban működő társadalmi célú vállalkozások esetében vállalkozási tevékenységgel 

összefüggő tanácsadást és egyéb szolgáltatásokat jelen projekt nem biztosíthat az Európai 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap területéhez tartozó fejlesztések  kötelező lehatárolása miatt, A 

Vidékfejlesztési Program lehetőséget nyújt a kis gazdaság méretű, agrár jellegű társadalmi vállalkozások, 

valamint a működő, mezőgazdasági tevékenységi profilú  szociális szövetkezetek tevékenység 

diverzifikációjának elindítására és fejlesztésére is. Az Európai Unió szociális gazdaságra és társadalmi 

vállalkozásokra használt definíciójának megtartása érdekében a többségi állami vagy önkormányzati 

tulajdonban lévő szervezetek nem tekinthetően a szociális gazdaság szereplőjének, így nem alkotják a 

kiemelt projekt elsődleges célcsoportját. 

A felhívás részcélja a társadalmi vállalkozások egységes mérési és értékelési rendszerének kialakítása, 

ez alapján a projektötletek minőségbiztosítási és versenyképességi szempontú átvilágítása.  

Az egységes módszertan alapján felmért, fenntarthatósági szempontból értékelt társadalmi vállalkozások 

esetében azonosítani szükséges a fejlesztendő kompetenciákat, a hiányzó erőforrásokat és biztosítania 

kell ezekhez a szükséges beavatkozásokat, úgymint a társadalmi célú vállalkozások üzleti modelljének 

kialakítását és fejlesztését, az ehhez kapcsolódó tanácsadást, szervezetfejlesztést, képzést, mentorálást 

és teljes ellátási lánc szemlélet fejlesztése a mindenkori piaci igények alapján.  

Az egyes társadalmi vállalkozások a fejlesztési folyamat végén minősítés nyilatkozatot  kapnak üzleti 

tervük és azok társadalmi hatásainak megfelelőségéről, a projektötletek jó szakmai előkészítettségéről, 

amely a későbbi vissza nem térítendő pályázati források és visszatérítendő pénzügyi eszközök 

igénybevételét is előkészíti.  
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A projekt feladata továbbá, hogy segítse a visszatérítendő pénzügyi források igénybevételére történő 

felkészülést a társadalmi vállalkozások és a pénzügyi eszközök intézményrendszeri szereplőit a 

társadalmi vállalkozások igényeihez alkalmazkodó eszközök kialakításában.  

A kiemelt projekt épít a korábbi hasonló programok kapcsán kiépített intézményi kapacitásokra.  

Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelem támogatható, amely megfelel a fenti 

célkitűzéseknek. 

 

1.2. A rendelkezésre álló forrás 
 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból 1300 millió forint.  

A támogatási kérelmet az Európai Szociális Alap társfinanszírozza.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db. 

 

1.3. A támogatás háttere 
  

Jelen felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Nemzetgazdasági 

Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (a 

továbbiakban: GFP IH) hirdeti meg kiemelt projektként a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1173/2015. (III.24.) 

Korm.határozatot módosító 1716/2015. (X.6.) Korm.határozat alapján. 

 

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 

 Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 

40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják 

hívását. 

Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a szechenyi2020.hu oldalon, ahol 

a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

 

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 

 Kérjük a támogatási kérelem előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatási kérelemnek meg 

kell felelnie különösen a következőknek: 
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3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása 
 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

 

a) Projekt előkészítési tevékenységek: 

aa) megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés elkészítése; 

 projekt irányítás rendszerének kialakítása és projektirányítási kézikönyv 

elkészítése;  

 a projektben résztvevő partnerek feladatainak lehatárolása; 

 projektmenedzsment felépítése, felelősségi viszonyok, folyamattervezés és 

HR, egyéb erőforrás-menedzsment belső-, külső kommunikáció rendje 

 a projekt módszertani eljárásrendjeinek elkészítési és jóváhagyási folyamata; 

dokumentumok kezelésének rendje;  

 szakmai minőségbiztosítási rendszer leírása;  

 pénzügyi kontrolling rendszer leírása (cash flow menedzsment, elszámolások, 

beszerzések tervezése és lebonyolítása);  

ab) kommunikációs terv elkészítése; 

ac) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv 

elkészítését is. 

 

b) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek: 

ba) Konzorciumvezetőnek vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének, 

adminisztrációjának ellátása érdekében legalább a konzorciumvezetőnél 1 fő 

projektmenedzsert és 1 fő pénzügyi menedzsert kötelezően alkalmaz a projekt 

teljes hossza alatt. 

bb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak 

alkalmazása;  

bc) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések; 

bd) konzorciumi tag is alkalmazhat projektmenedzsmenti feladatokat ellátó 

munkatársakat. 

 

c) Projekt szakmai megvalósítással kapcsolatos tevékenységek:  

ca) társadalmi vállalkozások felmérését, minősítést támogató módszertani 

fejlesztések: a működés jogi formájából adódó szervezeti sajátosságokat 

figyelembe vevő módszertani kézikönyv és eljárásrendek elkészítése és 

elektronikus közzététele;  

cb) projektötletek üzleti szempontú minősítési szempontrendszerének kialakítása; 

cc) projektötletek társadalmi hatás és hasznosság szempontú minősítési 
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szempontrendszerének kialakítása; összhangban az Európai Bizottság társadalmi 

innováció mérésére és szociális gazdaságra vonatkozó közleményeiben 

foglaltakra;  

cd) hálózati, valamint minősítésben és üzleti tervfejlesztésben résztvevő megvalósító 

szakértők kiválasztása, képzése és felkészítése;  

ce) megvalósító szakértői kapacitások biztosítása;   

cf) régiószinten szervezett, a kevésbé fejlett régiók megyéi összességében 

lefedettséget biztosító elérhetőség;   

cg) fejlesztésre kiválasztott társadalmi vállalkozásokkal együttműködési 

megállapodás megkötése;   

ch) társadalmi vállalkozások bevonása, felmérése, előszűrés további 

szolgáltatásokba történő belépéshez; 

ci) társadalmi vállalkozások minősítése; 

cj) társadalmi vállalkozások számára biztosított tanácsadás egyéni és csoportos 

tanácsadási formákban; internetesvalamint személyes ügyfélszolgálat keretében; 

ck) társadalmi vállalkozások felkészítése, képzése üzleti tervfejlesztésre; 

cl) üzletviteli tanácsadás és mentorálás biztosítása a társadalmi vállalkozások 

számára; 

cm) a projektterv és kapcsolódó üzleti terv fejlesztése;  

cn) üzleti terv transzparens, közzétett szempontok szerinti minősítése;  

co) társadalmi célú vállalkozások tevékenységének tervezési, működési és fejlesztési 

sztenderdjeinek kidolgozása, valamint a megfelelőségi nyilatkozat/ minősítő 

tanúsítvány kiadásának szakmai eljárásrendjének kialakítása és közzététele;  

cp) megfelelőségi nyilatkozat/minősítő tanúsítvány kiadásához szükséges szakértői 

tevékenység, projekttervek minőségbiztosítása; a tanúsítványok kiadása; 

cq) társadalmi vállalkozások számára tervezett pénzügyi eszköz(ök) igénybevételével 

kapcsolatos feltételrendszer kialakításában  szakértői együttműködés;  

cr) regionálisan/megyei szinten szervezett szakértői hálózat működtetése;  

cs) társadalmi vállalkozások hálózati működésének támogatása; 

ct) szakmai konzultáció és kommunikáció a társadalmi vállalkozások számára, a 

támogató szolgáltatások népszerűsítése (célzott marketing. PR és 

médiaszolgáltatások); 

cu) önálló, független szakmai portál létrehozása és működtetése a társadalmi 

vállalkozások számára; 

cv) a minősítési rendszerrel és a támogató szolgáltatásokkal, felkészítéssel 

kapcsolatos információk és szakmai anyagok közzététele; 

cw) társadalmi vállalkozások által nyújtott szolgáltatások, termékek kereslet – kínálati 
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oldalának ösztönzése a létrehozott portálon keresztül; beleértve a közösségi 

alapú, virtuális „piactér” jellegű tevékenységeket,  köztük   ágazati és  területi 

alapú szolgáltatás-  és termékközvetítést; 

cx)  szakmai adatbázis létrehozása és közzététele a társadalmi vállalkozásokról és 

termékeikről építve a TÁMOP 2.4.3.E-13/1 A szociális gazdaság és a munkaerő-

piaci szolgáltatásokat  nyújtó civil szervezetek kapacitásfejlesztését  célzó 

programok megvalósításával összefüggő szakmai fejlesztések c. kiemelt 

projektben létrehozott szakmai adatbázisokra;  

cy) e-learning típusú továbbképzés kialakítása és biztosítása és közzététele a kezdő 

és működő társadalmi vállalkozásokat szervező szakemberei számára, a 

társadalmi és üzleti szemlélet kialakítása fejlesztése érdekében; 

cz) kapcsolatfelvétel, tapasztalatcsere együttműködés kialakítása a társadalmi célú 

gazdaság fejlesztése terén programokat végrehajtó hazai és nemzetközi 

szervezetekkel és szakmai hálózatba kapcsolásuk, a nemzetközi szakmai 

információk megosztása a portálon keresztül beleértve a pénzügyi eszközökkel 

kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat és jó gyakorlatokat, valamint a szociális 

szövetkezetek támogatását ellátó ernyőszervezetekkel, hálózatokkal, kutató 

intézményekkel való kapcsolatfelvételt és együttműködést építve a korábbi  

nemzetközi hálózati együttműködésre; 

caa) tapasztalatátadást és hálózatfejlesztést célzó szakmai rendezvények 

szervezése; 

cbb) szakmai elemzések, kiadványok készítése, kutatási tevékenység a társadalmi 

célú vállalkozások témájában és azok közzététele; 

ccc) rendszeres igényfelmérés és független elégedettségmérés a szakmai 

szolgáltatások kialakítása és nyújtása kapcsán. 

d) Kommunikációs tevékenységek: 

da) szakmai konferenciák szervezése a felmérés, a minősítési rendszer, a 

felkészítéssel kapcsolatos szolgáltatások nyilvánossága érdekében;  

db) a közösségi média használatával országos szintű kommunikáció tervezése és 

végrehajtása a társadalmi vállalkozások láthatósága, a társadalmi 

szemléletformálás érdekében; 

dc) programmal kapcsolatos önálló arculat, legjobb társadalmi vállalkozási gyakorlat 

éves díj kialakítása és működtetése, társadalmi vállalkozások számára védjegy 

kialakításának előkészítő tevékenységei; 

dd) önálló szakmai portál létrehozása és működtetése a társadalmi vállalkozások 

számára; 
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de) a minősítési rendszerrel és a támogató szolgáltatásokkal, felkészítéssel 

kapcsolatos információk és szakmai anyagok közzététele. 

 

e) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek: 

ea) könyvvizsgálat lefolytatása a projekt végén;  

eb) kötelező nyilvánosság a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei 

útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” biztosítása; 

ec) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek. 

 

3.1.1. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú 

besorolása 
 

Jelen felhívás 3.1. cj), ck) és cl) pontjai  alapján a társadalmi vállalkozások számára nyújtott egyéni és  

csoportos tanácsadás (cj),  felkészítésük, képzésük üzleti tervfejlesztésre (ck), az üzleti tanácsadás és 

mentorálás (cl), valamint a projektterv és a kapcsolódó üzleti tervfejlesztés során (cm)  a 255/2014. (X. 

10.) Korm. rendelet 6.§ 13. pontja alapján a 7.§ 23. szerint csekély összegű támogatásként nyújtható a 

Felhívás ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró okok listájának figyelembe vételével.  

 

A Felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a 

következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: 

 

Támogatható tevékenység 

Felhívás 

Támogatás jogcíme 

255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 6.§ 

Támogatási kategória 

 255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 7.§ 

3.1.cj) társadalmi vállalkozások 

számára  egyéni és csoportos 

tanácsadás  

3.1.ck) társadalmi vállalkozások 

számára felkészítésük, képzésük 

üzleti tervfejlesztésre  

3.1.cl)  az üzleti tanácsadás és 

mentorálás 

3.1.cm) projektterv és a 

kapcsolódó üzleti tervfejlesztés 

6.§ 13.: 

 társadalmi célú vállalkozások 

foglalkoztatási kapacitásainak 

erősítése  

 

7.§ 23: 

 (A 6.§. 13. pontja alapján) 

csekély összegű támogatás 
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3.2. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással 

kapcsolatos elvárások 

 

A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott 

eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak: 

Az európai uniós forrásból támogatott projektek kedvezményezettje köteles a projektre vonatkozó 

környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, (Nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 11. 

pontja) a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizni, a fennálló 

vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba 

ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetni.  

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást 

igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő 

előítéleteket. 

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 

szükséges: 

a) Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások 

aa) a konzorciumnak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása 

érdekében legalább a konzorciumvezetőnél 1 fő projektmenedzsert és 1 fő 

pénzügyi menedzsert kötelezően alkalmaz a projekt teljes hossza alatt.  

 projektmenedzser: munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri átlagban a 

heti 20 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 

éves projektmenedzseri szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. 

 pénzügyi menedzser: munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri átlagban a 

heti 20 órát  A pénzügyi menedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 

éves pénzügyi területen szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. 
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ab) a konzorciumi tag esetében is van lehetőség projektmenedzsmenti és pénzügyi 

menedzsmenti tevékenységet tervezni.  

A menedzsment feladatokat ellátó személyek munkaviszony vagy természetes 

személlyel kötött megbízási szerződés keretében történő munkavégzésre irányuló 

jogviszony keretében alkalmazhatók.  

 

 

b) Egyéb szakmai elvárás: 

ba) A projekt megvalósítása során legalább évente 1 mérföldkövet szükséges tervezni.  
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Az egyes mérföldkövekkel kapcsolatos elvárások az alábbiak: 

 

Mérföldkő megnevezése Outputja Legkésőbbi 

teljesítési időpont 

Projektötletek üzleti és társadalmi 

hasznosság szempontú minősítési 

szempontrendszer kialakítása 

nyilvánosságra 

hozott 

szempontrendszer 

2016.  április 30. 

31.  

Társadalmi vállalkozás önálló 

portál létrehozása 

működőképes portál  2016.  június 30. 

e-learning alapú közzétett 

tananyag 

közzététel  2017. március 31.  

Társadalmi vállalkozások 

minősítése   

kiadott minősítési 

nyilatkozat  

2018. március 30.  

 

bb) A projektötletek üzleti szempontú vizsgálatánál elvárás a megvalósíthatósági, 

fenntarthatósági és a versenyképességi szempontok vizsgálata. 

bc) A jelen Felhívás 3.1. ca) pontjában hivatkozott módszertani kézikönyvnek ki kell 

terjednie a társadalmi vállalkozások jogi (beleértve munkajogi), üzleti tervezési, 

adózási feltételrendszerére, a tevékenység társadalmi hasznosságának mérésére, 

valamint a társadalmi vállalkozások számára biztosított szolgáltatások 

elérhetőségére.  

bd) A jelen Felhívás 3.1.cf) pontjában hivatkozott személyes ügyfélszolgálati, hálózati 

szakértői  tevékenység nem kiszervezhető.  

be) A jelen Felhívás 3.1.cbb) pontjában hivatkozott kutatási irányokat a 

megvalósíthatósági tanulmányban rögzíteni szükséges.  

bf)  Támogatást igénylő a jelen felhívás 3.1. cj-cm) pontja szerint nyújtott, csekély 

összegű támogatásnak minősülő támogatásai igénybevételével kapcsolatban 

részletes tájékoztatót ad ki a célcsoport számára a csekély összegű támogatási 

elem számításáról, nyilvántartásáról, igazolásáról és  a továbbadott  csekély 

összegű támogatásokról Támogató  iránymutatása szerint  adatot, információt  

szolgáltat.  

bg) Többségi állami, önkormányzati tulajdonú non-profit gazdasági társaságok számára 

jelen felhívás keretében csoportos, tájékoztatási célú szakmai rendezvényeken 

történő ingyenes részvételt támogatható. 
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c) Kötelező vállalás 

 

 

 Kötelező vállalás  Célérték  Teljesítés időpontja 

A kiemelt projekt keretében 

megvalósuló aktív tanácsadások száma 

1500 
 
 

projekt fizikai 

befejezésének 

időpontja 

Szakmai segítségnyújtásban részesített 

társadalmi vállalkozások száma 

(együttműködési megállapodással 

igazolt)  

250 projekt fizikai 

befejezésének 

időpontja 

A társadalmi vállalkozások 

fenntarthatóságát biztosító 

fejlesztésben részesült üzleti tervek 

vizsgálatának száma   

célérték nélkül  projekt fizikai 

befejezésének 

időpontja 

Társadalmi vállalkozások kidolgozott 

sztenderdjeinek való megfelelőségről 

kiadott nyilatkozatok száma   

célérték nélkül  projekt fizikai 

befejezésének 

időpontja 

Szakmai hálózatok kialakulását és 

tapasztalatátadást segítő rendezvények 

száma  

60 projekt fizikai 

befejezésének 

időpontja 

Hálózatosodást és tapasztalatátadást 

segítő rendezvényeken résztvevők 

száma  

1800 projekt fizikai 

befejezésének 

időpontja 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kötelező vállalások a 3.2 fejezet szerinti műszaki-szakmai tartalom részét 

képezik, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom 

csökkenésére vonatkozó, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában részletezett 

szabályozást alkalmazzuk.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható 

költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy 

képességtől való elmaradás arányában, továbbá a felhívásban az elszámolható költségekre 

irányadó belső arányok megtartására figyelemmel.   

 

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által 

működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, 
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folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő 

szervezet, ennek hiányában az Irányító Hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az 

Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami 

adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, 

Felhívásban, Támogatási Szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek. 

 

3.3. A projektvégrehajtás időtartama 
 

3.3.1.  A projekt megkezdése 

 

A projekt tevékenységei 2015. október 1-től saját felelősségre megkezdhetőek és elszámolhatóak. 

A támogatott projekt megkezdettségére vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.6.1. pontja 

tartalmazza.  

3.3.2.  A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam  
 

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie 2018. december 31-ig.  

 A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 

Támogatási szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett 

teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai 

teljesítésének a napja minősül.  

A támogatott tevékenységtípusok fizikai befejezésre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 

dokumentum 8.6.2. pontja tartalmazza. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 

végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90 nap, de legkésőbb 2019. március 31. A két időpont 

közül a korábbi az irányadó. 

 

3.4. Projektekkel kapcsolatos egyéb elvárások 
 

3.4.1.  A projekt területi korlátozása 

 

Jelen kiemelt projekt felhívás keretében a kevésbé fejlett régiókban székhellyel vagy telephellyel   

rendelkező  társadalmi vállalkozások számára biztosít szolgáltatásokat.  

 

3.4.2.  A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 
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Nem releváns 

 

 

3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók 

3.5.1. Indikátorok 
 

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke: 

 

Mutatók Célszámok Célérték elérés 

időpontja 

Támogatott társadalmi vállalkozások száma  500 projekt fizikai 

befejezésének 

időpontja  

 

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles 

adatot szolgáltatni.    

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 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.  

Amennyiben egy indikátor nem éri el a projektre a támogatási szerződésben 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. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az indikátor egyben a 3.2 fejezet szerinti műszaki-szakmai tartalom részét 

képezi, a támogatási szerződésben szereplő tervérték csökkenése esetén a műszaki-szakmai tartalom 

csökkenésére vonatkozó, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pont c) alpontjában 

részletezett szabályozást alkalmazzuk. 

 

3.5.2.  Szakpolitika mutatók 
 

Nem releváns 

3.5.3. Egyéni szintű adatgyűjtés ESZA forrásból megvalósuló felhívások 

esetén  

 

A kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló 1304/2013/EU Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott feltételek alapján nem 

kötelező egyéni szintű, teljes körű nyilvántartást vezetnie a bevont célcsoportról.  
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3.6. Fenntartási kötelezettség  

  

A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett 

vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 

A támogatást igénylő a fenntartási időszakban a következő projektelemek fenntartását vállalja: 

 

1. A projekt keretében létrehozott portál fenntartását a fenntartási időszak végéig; 

2. A portál tartalmi frissítését a fenntartási időszakban rendszeresen el kell végezni, valamint 

biztosítani kell a kiemelt projekt keretében létrehozott szakmai dokumentumok hozzáférhetőségét. 

 

Amennyiben a Kedvezményezett által vállalt valamennyi kötelezettség teljesült, valamint a 

kötelezettségekhez kapcsolódó indikátorok megvalósulásáról szóló záró projekt fenntartási 

jelentését a Támogató jóváhagyta, a projekt lezártnak tekinthető. 

 

3.7. Biztosítékok köre  

 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján a támogatást igénylő nem köteles biztosítékot nyújtani.  

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja tartalmazza.  

 

3.8. Önerő 

 

A támogatást igénylőnek az igényelt támogatáson felül önrésszel nem kell rendelkeznie.  

 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 

 

4.1 Támogatást igénylők köre 
 

Jelen felhívás keretében az OFA Nkft. és az IFKA Nkft. együttesen jogosult támogatási kérelmet 

benyújtani, melyek a programot konzorciumot alkotva valósítják meg. 

A jelen felhívás keretében a fent felsorolt szervezeteknek a konzorcium létrehozására irányuló 

együttműködési megállapodást kell kötniük. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra 

vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban 

meghatározott módon közösen megvalósítják.  
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Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a jelen Felhívásban meghatározott 

követelményeknek megfelel, részt vesz a projekt alapvető céljának megvalósításában és támogatásban 

részesülhet. 

A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a 

megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az irányító hatóság előzetes hozzájárulásával 

van lehetőség módosításra. 

Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner 

támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá.    

 

4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre 
 

Az ÁÚF 2. Kizáró okok listájában meghatározottak szerint.  

A 3.1. cj-cm) pontok szerint nyújtott csekély összegű támogatás esetében a felhívás általános 

mellékletében szereplő Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható 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) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, 

e) támogatás exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, 

értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel 

összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik, 

f) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé, 

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

h) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget 

i) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.  
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j) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások 

számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására. 

 

4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
 

a)  A támogatási kérelmek benyújtása 2015. január 18. és  2016. február 29. között lehetséges. 

b)  A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon 

keresztül. 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. 

pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt 

nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással3 látták 

el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az 

elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy 

expressz postai szolgáltatás4/futárposta-szolgáltatás5 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai 

szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:  

  Nemzetgazdasági Minisztérium 

Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság  

1539 Budapest, Postafiók 684.  

 

Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét 

és címét. 

 

                                                      
3
 Minősített elektronikus aláírás: olyan - fokozott biztonságú - elektronikus aláírás, amelyet az aláíró biztonságos aláírás-létrehozó eszközzel 

hozott létre, és amelynek hitelesítése céljából minősített tanúsítványt bocsátottak ki. 
4
 A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Posta tv.) 2. § 9. pontjában foglaltak szerint expressz postai 

szolgáltatás: az az időgarantált szolgáltatás, melynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldeményt 
belföldön legkésőbb a felvételt követő munkanapon, Európai Unió tagállamaiba címzett küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő 
harmadik munkanapon, egyéb nemzetközi viszonylatú küldemény esetében legkésőbb a felvételt követő ötödik munkanapon kézbesíti, és 
emellett az alábbi a)-f) pontban foglalt többletszolgáltatások közül legalább egyet teljesít: 

a) nyomon követhető kezelés; 
b) utánvétel; 
c) tértivevény; 
d) értéknyilvánítás; 
e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kézbesítés; 
f) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele. 

 
5
 A Posta tv. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint futárposta-szolgáltatás: olyan - a küldemény felvételétől számított legfeljebb 24 órán belül 

teljesítendő - időgarantált postai szolgáltatás, amelynek keretében a postai szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a postai küldemény 
felvételét végző személy a postai küldeményt a kézbesítés megkísérléséig megszakítás nélkül személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy 
a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a postai küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról, és sikertelen 
személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben postafiók címre kell beküldeni a 
támogatási kérelmet, akkor futárpostai szolgáltatás – a Posta törvény rendelkezései alapján - nem vehető igénybe. 
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4.4 Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend 

 A Felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján kiemelt 

kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.  

 Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra. 

 Az eljárás során a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van szóbeli egyeztetésre. 

 Az eljárásrendre vonatkozó további információk az ÁÚF 3.3. A támogatási kérelmek benyújtásának és 

elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben című pontjában találhatóak. 

Jelen felhívás keretében támogatásban részesülhetnek azon projektek, amelyek megfelelnek, a vonatkozó 

jogszabályi feltételeknek, a Felhívásban, és azok mellékleteiben foglalt kritériumoknak, valamint az alábbi 

kritériumoknak: 

 

1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok:   

a) a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat elektronikus és papír alapú példánya nem hibás vagy 

nem hiányzik, 

b) a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint, 

c) a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés az európai uniós állami támogatási szabályok alapján 

támogatható. 

 Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel 

meg, akkor a támogatási kérelem hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül. 

 

2. Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok: 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet I. melléklet 13.4. pontjának megfelelően hiánypótoltatható minden 

olyan szempont, ami nem került felsorolásra az 1. Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok között. 

Amennyiben a fenti hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelem nem felel meg, 

akkor hiánypótlási felhívásra kerül sor. 

3. Tartalmi értékelési szempontok: 

 

 Tartalmi értékelési szempont Megfelelt/ 

Nem felelt meg 

Igazolás módja 

1. A támogatást igénylő szervezet értékelése, 

erőforrások 

  

1.1. A megvalósíthatósági tanulmány részletesen és 

egyértelműen rögzíti az egyes partnerek közötti 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 
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feladatmegosztást és a koordinációt. 

1.2. A konzorcium tervezett menedzsment és 

megvalósítói humán erőforrás létszáma 

alátámasztottan biztosítja a projekt gördülékeny 

megvalósítását: 

- a megvalósítói és menedzsment kapacitások 

kiépítését a projektjavaslat részletesen bemutatja, 

- a tervezett menedzsment és a szakmai 

megvalósítás kulcs-személyzete releváns 

tapasztalatokkal rendelkezik hasonló célú 

projektek megvalósításában, képzettsége, 

szakmai tapasztalata megfelel a felhívásban 

előírtaknak. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány, szakmai 

önéletrajzok 

2. A projekt indokoltsága   

2.1. A projekt helyzetelemzése megfelelően 

kidolgozott. A projekt indokoltsága, a szükséglet, 

amire a projekt reagál alátámasztott, a piaci 

elégtelenség és akadályozó tényezők 

megfelelően azonosítottak.  

 megvalósíthatósági 

tanulmány 

2.2. A projekt kapcsolódik a releváns hazai és uniós 

stratégiákhoz, akciótervekhez. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 

3. A projekt céljának értékelése   

3.1. -  A projekt kapcsolódik a Gazdaságfejlesztési és 

Innovációs Operatív tervezett célkitűzéseihez. 

- A projekt célértékének elérése a 

megvalósíthatósági tanulmány és a cselekvési 

ütemterv alapján biztosított. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány és cselekvési 

ütemterv 

 

3.2. A projektjavaslat összhangban van a jelen 

Útmutatóban foglalt célkitűzésekkel, hozzájárul 

azok megvalósulásához. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 

3.3. A projekt a pályázati célokat megfelelően mutatja 

be, a kitűzött célok reálisak és megvalósíthatóak. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 

4. A projekt szakmai értékelése 

A projektdokumentáció szakmai tartalma, 

kidolgozottsága és megvalósíthatósága. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 

4.1. A tervezett tevékenységek megvalósítása a 

megvalósíthatósági tanulmányban bemutatottak 

alapján megalapozott.  

A megvalósíthatósági tanulmány kitér arra, hogy a 

tervezett fejlesztések milyen korábbi uniós 

támogatásból kialakított szolgáltatásra, 

fejlesztésre épülnek és milyen mértékben, 

összegzi a korábbi fejlesztések.  A tervezett 

tevékenységek egymást erősítik, a pályázó 

megtervezett minden olyan tevékenységet, ami 

feltételezi a kitűzött cél elérését. A projekt csak 

olyan tevékenységet tartalmaz, ami a jelen 

Felhívás 3.1. pontjában meghatározott. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 

4.2. A projekt adatlap és a megvalósíthatósági 

tanulmány világosan és egyértelműen tartalmazza 

a jelen Felhívás 3.2. A projekt műszaki-

szakmai tartalmával és a megvalósítással 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 
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kapcsolatos elvárások című pontjában 

meghatározott feltételek teljesítéséhez szükséges 

feladatokat, módszertanokat és a tervezett 

tevékenységek megfelelnek a fent hivatkozott 

pontban meghatározott feltételeknek. 

4.3. A projektirányítási rendszer kidolgozott és 

lehetővé teszi a projekt sikeres megvalósítását 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 

4.4. Indikátorok teljesülése: 

A projektdokumentáció biztosítja a támogatást 

igénylő/konzorcium által vállalt indikátorok 

teljesülését. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 

4.5. Kockázatok kezelése 

A megvalósíthatósági tanulmányban a projekt 

eredményes végrehajtását veszélyeztető 

kockázatok bemutatása kellőképpen részletezett 

és azok hatásának csökkentésére tervezett 

intézkedések megfelelőek. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 

4.6. A projekt eredményei és hatásai 

nemzetgazdasági és egyéb kormányzati 

szempontból pozitívak, hozzájárul más programok 

sikerességéhez. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 

5. Pénzügyi értékelés   

5.1. A költségvetés részletezettsége, 

megalapozottsága  

A költségvetés kellően részletezett, szöveges 

indoklásban mennyiségi egység, mennyiség, 

egységár formájában tartalmazza az egyes 

költségtételekhez kapcsolódó kalkulációkat és 

szükségességük igazolását. 

 költségvetés és 

szöveges indoklása 

5.2. A költségvetés realitása 

A projekt költségigénye az egyes tételek 

tekintetében a piaci árakat nem haladja meg, a 

költségvetésben érvényesül az „Értéket a pénzért” 

elv. 

 költségvetés és 

szöveges indoklása 

5.3. A projektjavaslat és a költségvetés koherenciája 

A támogatást igénylő által benyújtott költségvetés 

összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal, 

kizárólag a megvalósításhoz közvetlenül 

szükséges és nélkülözhetetlen költségeket 

tartalmaz. A projekt költségvetése megfelel a jelen 

Felhívás 5.5. – 5.8. pontban meghatározott 

feltételeknek. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány, 

költségvetés és 

szöveges indoklása 

6. Fenntarthatóság   

6.1. Biztosított a projekt keretében megvalósuló 

fejlesztés fenntarthatósága műszaki, 

finanszírozási, emberi erőforrás szempontból. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 

6.2. Reálisak a projekt eredményeinek 

fenntarthatóságára vonatkozó tervek. 

 megvalósíthatósági 

tanulmány 

 

Nem támogatható az a projektjavaslat, amely esetében a fenti szempontrendszer alapján a 

projektjavaslatra adott összesen minősítés „nem felelt meg”. 
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5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során 

csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak. 

 

5.1 A támogatás formája 

Jelen Felhívás keretében 3.1. cj-cm) pontjai alapján nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak 

minősül. A jelen Felhívás 3.1. cj-cm) pontjaiban  foglalt tevékenységhez kapcsolódó támogatáson kívüli 

támogatások vissza nem térítendő, állami támogatásnak nem minősülő támogatás. 

 

5.2 A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1300 millió Ft lehet. 

 

5.3 A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program forrásaiból maximum 1 300 millió forint. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.  

 

5.4 Előleg igénylése 

 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető 

maximális támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft. 

 Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a projekt elszámolható költségei 

legfeljebb 25 %-ának megfelelő, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program forrásaiból maximum 

 300 millió forint előleg igényelhető. 

A támogatást igénylő magasabb támogatási előleg nyújtását kezdeményezheti a 272/2014. (XI.5.) 

Korm.rendelet 116.§ (3) bekezdése alapján a magasabb támogatási előlegmérték szükségességét 

megalapozottan indokoló, a támogatási előlegnyújtás ütemezését megalapozó likviditási terv benyújtásával.    

 

5.5 Az elszámolható költségek köre 

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 

tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és 

megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.  
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A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra 

vonatkozó részletes szabályozást a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti 

szabályozás az elszámolható költségekről - 2014-2020 programozási időszak c. útmutató tartalmazza.  

Jelen felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el: 

 

a) Projekt előkészítés költségei: 

aa) Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége 

 Megvalósíthatósági tanulmány készítése 

 Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költségei 

ab) Közbeszerzés költsége  

 Közbeszerzési szakértői díj  

 Közbeszerzési eljárási, hatósági díjak  

b) Projektmenedzsment költségei: 

ba) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása 

 Bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan munkaviszony, vagy 

természetes személlyel kötött megbízási szerződés keretében történő 

munkavégzésre irányuló jogviszony keretében a jelen Felhívás 3.2. a) 

pontjában meghatározottak szerint). 

 Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, 

étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria 

juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a 

Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, 

jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető 

juttatások körére és mértékére vonatkozóan. A menedzsment 

tevékenységéhez kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések a belső 

szabályzattal összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan 

elszámolhatók; Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, 

amely mögött a teljesítés nem igazolható. 

 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok. 

 

bb) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

 A projekt megvalósítás érdekében felmerült útiköltség, kiküldetési költség, 

szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj. 
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bc) Egyéb projektmenedzsment költség 

 Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó, a dokumentációs és 

adminisztrációs tevékenység ellátásához kapcsolódó anyag és kis értékű 

eszközbeszerzések; 

 Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó iroda- és eszközbérlet költsége a 

projekthez kapcsolódó arányban. 

 

c) Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei  

ca) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 

 Bérköltség (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási 

szerződés keretében történő munkavégzésre irányuló jogviszony keretében). 

 Munkavállalóknak fizetett személyi jellegű költségek: munkába járás költsége, 

étkezési hozzájárulás járulékkal és kezelési költségekkel együtt, Cafeteria 

juttatás, ruhapénz járulékokkal együtt elszámolható abban az esetben, ha a 

Kedvezményezett egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, 

jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető 

juttatások körére és mértékére vonatkozóan. A szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések (ruhapénz, étkezési jegy, 

tömegközlekedési bérlet/jegy stb.), kapcsolódó járulékaikkal együtt a 

konzorcium tagjainak minden munkavállalóra kiterjedő belső szabályzatával 

összhangban, a projektre fordított munkaidővel arányosan elszámolhatók. 

Nem számolható el jutalom vagy olyan jutalom jellegű kifizetés, amely mögött 

a teljesítés nem igazolható. 

 A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok. 

 

cb) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség 

 A projekt megvalósítása érdekében felmerült útiköltség, kiküldetési költség, 

szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj (nemzetközi kiküldetés kizárólag 

szakmai rendezvényeken való prezentáció, részvétel esetén finanszírozható). 

 

d) Általános (rezsi) költség projektmenedzsment és a projekt szakmai 

megvalósításában közreműködő munkatársak vonatkozásában: 

da) Egyéb általános (rezsi) költség a projekthez kapcsolódó arányban 

 Dokumentációs, irattárazási, archiválási költségek; 

 Postai, telekommunikációs, adminisztrációs költségek (mobiltelefon és a hozzá 

kapcsolódó mobilinternet költség esetében a konzorciumi tag elszámolási 

korlátot tartalmazó belső szabályzatnak megfelelően); 
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 Közüzemi díjak és szolgáltatások, rezsi költségek, takarítás, 

hulladékgazdálkodás, őrzés; 

 Irodatechnikai és informatikai eszközök állagmegóvása/karbantartása; 

 Biztosítási díj (pl. iroda biztosítása); 

 Bankszámlanyitás költsége, amennyiben a projekt megvalósításához 

elkülönített bankszámla nyitására kerül sor (központi költségvetési szerv 

esetén elegendő, ha az ESB alapok fogadására nyitott célelszámolási 

számlával rendelkezik), rendes havi adminisztratív (kezelési) költség és 

tranzakciós költség. 

 

A projektmenedzsmenthez és a szakmai tevékenységhez kötődő egyéb általános (rezsi) költségek 

együttes összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 1 %-át. 

e) Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei:  

ea) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 

 Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésnek 

költsége; 

 Szakértői díjak, tanácsadás a megvalósításához kapcsolódóan;  

 Fordítás, tolmácsolás, lektorálás; 

 Informatikai alkalmazásfejlesztés. 

 

eb) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

 Rendezvényszervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek. Az 1 

résztvevőre és 1 napra jutó catering költség nem haladhatja meg a bruttó 6000 

Ft-ot; 

 A projekt tevékenységéhez kapcsolódó, nem a kötelező kommunikációs 

tevékenységek költségei (pl. kiadványok, elektronikus megjelenés, hirdetés, 

reklám, célcsoporthoz kapcsolódó promóciós költségek, kommunikációs 

kampányok, pole system, stb.) a jelen Felhívás 3.1 d) pontja alapján; 

 Portálfejlesztés, arculattervezés; 

 Nyomdai munkálatok. 

 

ec) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

 Szakmai tevékenységhez kapcsolódó irodabérlet a projekthez kapcsolódó 

arányban; 

 Szakmai tevékenységhez kapcsolódó eszköz és immateriális javak bérlési 

költsége a projekthez kapcsolódó arányban; 

 

ed) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
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ee) Projektszintű könyvvizsgálat költsége 

 

ef) Egyéb szolgáltatási költségek 

 Jogi, közjegyzői költségek; 

 Közbeszerzési szakértő és közbeszerzési eljárás költsége 

 

Jelen felhívásban a Projekt-előkészítés fentiekben részletezett aa) és ab) pontja, a közbeszerzés 

ab) és ef) pontjai, a projektmenedzsment ba)-bc) pontjai, a kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának ed) pontja, a könyvvizsgálat ee) pontja szerint elszámolható költségei 

összességében nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének a 9,5%-át. 

 

f) Beruházáshoz kapcsolódó költségek:  

A projekt keretében a menedzsment tagok és szakmai megvalósítók számára azon alábbi, szükséges és 

elengedhetetlen tárgyi eszközök beszerzésére van lehetőség, melyek közvetlenül kapcsolódnak a projekt 

szakmai tevékenységének ellátásához, a projekt céljának eléréséhez.  

fa) Eszközbeszerzés költségei 

 Tárgyi eszközbeszerzés: IKT eszközök a szakmai megvalósításához, valamint 

a projekt adminisztrációjához, nyilvántartásához (irodai bútor tekintetében 

kizárólag író- és tárgyalóasztal, szék, irattároló szekrény, polc) 

fb) Immateriális javak beszerzésének költsége  

 Szoftver, licence költségei  

 Immateriális jószágként aktivált adatbázis- és alkalmazásfejlesztés  

g) Általános tartalék képzése:  

A tartalék nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10 %-át. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási döntést megelőzően a támogatási kérelem elszámolható 

költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők 

figyelembe. 

 

Átalány alapú elszámolásra jelen felhívás keretében csak a vonatkozó nemzeti útmutató kiadása, az 

abban foglaltak feltételével, a Támogató a Támogatást Igénylő kérelmére adott egyedi engedélye és az 

átalány alapú elszámolás Támogatási Szerződésben történő rögzítésének feltételével van lehetőség. 

 

Átalány alapú elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles elszámolásához / támogatás 
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igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, illetve a NAV felé 

bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles a kapcsolódó dokumentumokat elkülönítetten tárolni, kezelni.  

 

5.6 Az elszámolhatóság további feltételei 
 

a) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell 

összeállítani. 

b) Csak azok a költségek számolhatók el, amelyek egyértelműen kapcsolódnak a projekt 

tevékenységeihez és megfelelő indoklással vannak alátámasztva. 

c) Az elszámolható költségek egyéb feltételeit a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét 

képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről című dokumentum szabályozza 

d) A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában 

hatályos közbeszerzésekről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.), továbbá az 272/2014. (XI.5.) 

Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni. 

e) Amennyiben a támogatást igénylő támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem 

tartozik a Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 

esetében az alábbi szabályok alkalmazásával kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők): 

- Kedvezményezettnek a beszerzés tárgya vonatkozásában legalább 3 független 

árajánlatot be kell kérnie az adott tevékenységre annak alátámasztása érdekében, hogy 

az adott beszerzés ellenértéke a piaci áraknak megfelelő mértékben került 

meghatározásra. 

 

Az árajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

 az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói 

státuszra vonatkozóan eszközbeszerzés esetében; 

 az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, műszaki paramétereit, részletes 

szakmai tartalmát/jellemzőit, technikai feltételek részletes feltűntetése; 

 az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi; 

 az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat; 

 az árajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, ráfordított 

emberhónap számot, valamint, amennyiben ez az árban meghatározó, az 

anyagköltség becsült mértékét, valamint amennyiben az árajánlat összege egyéb 

költségeket is magába foglal, azok összegét és megnevezését.  

- Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt 

átszámítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos árfolyamán. Nem 



30 
 

magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes 

árajánlatról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás. 

- A szolgáltató kiválasztására a támogatást igénylő a szerződés tárgya szerinti 

tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól köteles egyidejűleg, 

írásban (e-mailben, faxon, vagy postai úton) árajánlatot kérni. Az ajánlattételre történő 

felkérésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

- a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és 

pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; 

- jelen útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely 

feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés 

teljesítésére; 

- ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. 

- A Kedvezményezett azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói 

piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb árú) 

arányt ajánlja – kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az 

átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban. 

A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell 

lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok 

kiértékelését.  

- A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás 

lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával 

kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében 

nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére 

kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell. 

f) Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai 

korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, 

illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a támogatást igénylő nem 

rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos 

környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. 

g) Jelen felhívásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A 

támogatást igénylő több kiírásra is benyújthatja támogatási kérelmét, de több nyertes 

támogatási kérelem esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik 

pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más 

támogatással nem kombinálható. 

h) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a 

támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. 

i) A projekt keretén belül a konzorciumi tagok és együttműködő partnerek által egymás részére 

kibocsátott számla elszámolása nem megengedett. 

j) Saját teljesítés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.5. pontja szerint 

számolható el.   
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k) In-house beszerzés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletének 3.6. pontja szerint 

számolható el.   

l) 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 Felhívásfeltételeinek, és a csökkentés nem befolyásolja 

érdemben a projekt eredeti célját. 

m) Az irodabérlet a projekt megvalósításában résztvevő szakmai megvalósítók és a 

projektmenedzsment létszámának arányában számolható el. 

n) A szakmai megvalósítók esetén a telekommunikációs eszköz (mobiltelefon) - amely 

érintőképernyővel felszerelt, legalább 3G (HSDPA)  adatforgalomra képes, maximum 4,5” 

kijelző mérettel rendelkezik- beszerzésének költsége indokolt esetben, a projekt alapvető 

céljait elősegítő mértékben, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által működtetett 

központosított közbeszerzési rendszerben, az ott elérhető legalacsonyabb beszerzési árú 

eszközt legfeljebb 10%-kal meghaladó mértékben tervezhető és számolható el.  

o) Mobiltelefon és a hozzá kapcsolódó mobilinternet költsége a projekttevékenységekkel 

összefüggésben a konzorciumi partnerek belső, projektre irányadó szabályzatában foglalt 

mértékig számítható el. A belső szabályzat az első vonatkozó költség elszámolását 

alátámasztó bizonylatokkal együtt benyújtandó.  

p) Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az eszköznek a projekt 

céljához kell kapcsolódnia. 

 

5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó 

elvárások 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 

 

Költségtípus 
 Maximális mértéke az összes 

elszámolható költségre vetítve (%) 

 Projekt előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési 

eljárások lefolytatásának költsége) 

 

 

 

 

 

max. 9,5% 

 Közbeszerzési eljárások lefolytatása 

 Projektmenedzsment 

 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás 

 Könyvvizsgálat 

 Rezsi 1% 

Tartalék   10 % 
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5.8 Nem elszámolható költségek köre 
 

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, 

amely nem szerepel az 5.5. pontban, különösen az alábbiak: 

 

a) infrastrukturális javak vásárlása; 

b) föld, telek, ingatlan vásárlás 

c) levonható áfa; 

d) kamattartozás kiegyenlítés; 

e) hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza 

nem térítendő támogatás formájában; 

f) hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; 

g) deviza-átváltási jutalék; 

h) pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség; 

i) bírságok, kötbérek és perköltségek
6
; 

j) jutalom és teljesítménnyel nem megalapozott kifizetés;  

k) gépjárművásárlás, gépjárműbérlés, gépjármű lízing; 

l) irodai berendezési tárgy, bútor az 5.5. ga) pontban meghatározottakon túl;  

m) konyhai eszköz; 

n) a projekt megvalósításában résztvevőktől és a döntéshozatalban érintettektől és/vagy Ptk. 

szerinti hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól beszerzendő eszközhöz vagy 

szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség.  

 

 

5.9 Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések 
 

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az 

esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 

támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság 

jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy összeg 

túllépéséhez. 

Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 

regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással. 

A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély 

összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely 

egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az 

                                                      
6
 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 75. § (1) bekezdés szerinti perköltség fogalom alapján, függetlenül attól, hogy 

bíróság által megítélésre került-e. 
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azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi 

rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes 

támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható 

költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható. 

 

5.9.1 A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra 

vonatkozó egyedi szabályok 
 

Jelen felhívás 3.1.ci), cj), ck) és cl) pontjai  alapján a társadalmi vállalkozások számára nyújtott egyéni és  

csoportos tanácsadás (ci),  felkészítésük, képzésük üzleti tervfejlesztésre  (cj) , az üzleti tanácsadás és 

mentorálás (ck), valamint a projektterv és a kapcsolódó üzleti tervfejlesztés során (cl)  a 255/2014. (X. 10.) 

Korm. rendelet 6.§ 13. pontja alapján a  7.§ 23. szerint csekély összegű támogatásként nyújtható a 

Felhívás ÁÚF 2. pontjában szereplő Kizáró okok listájának figyelembe vételével.  

A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai uniós működéséről szóló 

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), a 2014-2020 

programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett 

állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 100.§, valamint az európai uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási 

térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szabályozza.  

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

hatálya alá tartozó, Magyarországon az adott évben valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt 

csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) bruttó 

támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 

ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 

000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és 

(9) bekezdését. 

A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben 

meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló 

rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig 

halmozható. 

A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú 

intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a 

csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 

legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget. 
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 A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével - 

az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a 

részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély 

összegű támogatások támogatástartalmáról. 

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-a. 

 

6. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN 

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA 

 A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:  

1. Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási kérelem benyújtására (aláírt, 

szkennelt –pdf/tif- formátum 

2. Megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei 

3. Cselekvési ütemterv – negyedéves bontásban (Projekt szinten és konzorciumi tagonként) 

4. Szakmai önéletrajzok a projekt megvalósításában résztvevők körében (aláírt, szkennelt –

pdf/tif- formátum) 

5. Árajánlatok a Felhívás 5.6. e) pontja alapján 

6. Közbeszerzési terv (aláírt, szkennelt –pdf/tif- formátum) 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a támogatási kérelem elkészítésekor kell csatolni. A 

Nyilatkozat c. dokumentumot vonalkóddal rendelkező példányát pedig a támogatási kérelem 

véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja legenerálni, így az a csatolandó 

mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését az ÁÚF 3.3. fejezet „A 

támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” b) pontjában meghatározott módon kell 

elvégezni. A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az Általános Útmutató a 

Felhívásokhoz c. dokumentum 3. pontja tartalmazza, amely letölthető a www.szechenyi2020.hu oldalról. 

 

7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Tájékoztatjuk a tisztelt támogatást igénylőt, hogy a támogatási kérelmek elbírálása során a támogatást 

igénylővel kapcsolatos, a közhiteles adatbázisokban elérhető adatok vagy azok egy része az eljárási 

rendelet hatálya alá tartozó szervezetek által felhasználásra kerülnek. 

Az Irányító Hatóság fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást a jogszabályi környezet alakulásának 

megfelelően indokolt esetben módosítsa, illetve jogszabályban meghatározott esetben felfüggessze, vagy 

lezárja, amelyről az Irányító Hatóság indoklással ellátott közleményt tesz közzé a www.szechenyi2020.hu 

oldalon. 

http://www.szechenyi2020.hu/
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Felhívjuk a tisztelt támogatást igénylők figyelmét, hogy a www.szechenyi2020.hu honlapon található az 

Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentum, amely általános tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

2. Kizáró okok listája 

3. A támogatási kérelmek elbírálásának módja 

3.3.  A támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának módja kiemelt eljárásrendben 

4. Tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről 

5. Tájékoztató támogatói okirat kibocsátásáról vagy a támogatási szerződés megkötéséről 

6. A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

7. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

8. Tájékoztatás a projektek megvalósításáról, finanszírozásáról, és előrehaladásának követéséről  

9. A közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató 

10. Tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségek 

11. A felhívással, a projektkiválasztási eljárással és a projektmegvalósítással kapcsolatos legfontosabb 

jogszabályok 

 

Kérjük, hogy a támogatási kérelmet a mellékletek és tájékoztatók figyelembevételével készítsék el. 

 

8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI 

1. Megvalósíthatósági tanulmány kötelező tartalmi elemei 

 

http://www.szechenyi2020.hu/

