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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése

GOP-2009-2.1.1/A

I. A támogatás célja
A növekedési potenciállal rendelkezõ mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelõ
képességének növelése, technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen keresztül.

II. A pályázók köre
Pályázhatnak a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ, a devizajogszabályok alapján
belföldinek minõsülõ

• gazdasági társaságok
• szövetkezetek,
• egyéni vállalkozók.

és amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• kizárólag olyan mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsülõ vállalkozások pályázhatnak,
amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelõzõ,
utolsó, lezárt, teljes üzleti évükben minimum 1 fõ volt.

Kizáró okok:
Nem pályázhat az a vállalkozás, akinek vagy amelynek nettó árbevételének több mint 50%-át
mezõgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: 01.11-03.22.) teszi ki.
Nem nyújtható támogatás, ha a pályázó
• saját tõkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy
• akinek, amelynek a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján
saját tõkéje a törzstõke (alaptõke) jogszabályban elõírt legkisebb mértéke alá csökkent.

• nem rendelkezik kettõ /a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben megvalósuló projekt
esetében legalább egy/ lezárt (beszámolóval/ SZJA bevallással/ EVA bevallással
alátámasztott), teljes üzleti évvel, vagy

• akinek, vagy amelynek az egy foglalkoztatottra esõ nettó árbevétele, vagy egyéni
vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele a legutolsó lezárt, teljes üzleti év
éves beszámolója alapján nem érte el legalább a 4 millió forintot, vagy

• akinek, vagy amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó
árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele
− a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben megvalósuló projekt esetén 25%-nál
− a hátrányos helyzetû kistérségekben megvalósuló projekt esetén 20%-nál
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− a nem hátrányos helyzetû kistérségben megvalósuló projekt esetén 15%-nál
nagyobb mértékben csökkent az azt megelõzõ lezárt, teljes üzleti év nettó
árbevételéhez vagy adóalapba beszámított bevételéhez képest;

• a pályázatra konzorciumban (nem egyedül) pályázik.
Jelen pályázati konstrukció keretében nyújtott támogatások egy része csekély összegû
támogatásnak (de minimis) minõsül. Csekély összegû támogatás nem nyújtható a következõ
ágazatokban tevékenykedõ vállalkozások számára:
a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai;
b) az EK Szerzõdés I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges
termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végzõ vállalkozások;

c) az EK Szerzõdés I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek feldolgozásával vagy
marketingjével kapcsolatos tevékenységet végzõ vállalkozások, amennyiben:
1. a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára
vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,

2. vagy az elsõdleges termelõknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) a szénipar vállalkozásai;
e) szállítóeszköz megvásárlására a közúti szállítási ágazatban tevékenykedõ vállalkozások
esetében;

f) nehéz helyzetben lévõ vállalkozások részére (a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8.
számú mellékletében meghatározottak szerint).

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére sem, aki v. amely, vagy akinek v. amelynek
partner- v. kapcsolódó vállalkozása a GOP-2009-211-es pályázatok valamelyikének
keretében már nyert el támogatást.

III. Támogatható tevékenységek köre és az elszámolható költségek
Támogatható tevékenységek:
1. Technológiai fejlesztést eredményezõ beruházások, az alábbiak szerint (regionális
beruházási támogatás):

− új eszköz beszerzése vagy
− olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a
használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi,
mint a pályázat benyújtását megelõzõ harmadik év),

− egyenként min. nettó 100.000 Ft értékben.
− A pályázat keretében csak a kiírásban meghatározott VTSZ-listán feltüntetett Vámtarifa
Szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.

2. Információs technológia-fejlesztés (regionális beruházási támogatás):
− hardver, egyenként min. nettó 15.000 Ft értékû eszközök költségei elszámolhatók
(Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció egy tételnek számít. A
konfigurációnak nem része a projektor és a fénymásoló). A pályázat keretében csak a
kiírásban meghatározott VTSZ-listán feltüntetett Vámtarifa Szám alá tartozó eszközök
kerülhetnek beszerzésre beleértve a számítógép konfiguráció részeit is. A beszerzésre
kerülõ munkaállomások (teljes számítógép konfiguráció vagy laptop) darabszáma nem
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haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának
idõpontjában munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók számát.

− szoftver (beleértve: alapszoftverek, speciális egyedi fejlesztésû szoftver); pályázat
keretében csak a kiírásban meghatározott listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó
szoftverek kerülhetnek beszerzésre. A beszerzésre kerülõ szoftverek darabszáma nem
haladhatja meg a pályázat megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának
idõpontjában munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók számát.

3. Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (kötelezõ, ha még
nincs honlapja),max. 20.000 Ft értékben. (Csekély összegû támogatás)

4. A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelezõ, ha még nincs
honlapja, és domain regisztrációra is pályázik), max. 300.000 Ft-ig. (Csekély összegû
támogatás)
Ezen elszámolható költségsoron a 72.22.12 és a 72.22.12.0 Egyediszoftver-fejlesztés SZJ
számon számlázott tevékenység fogadható el.

5. Minõség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetése és tanúsíttatása (csekély összegû támogatás) maximum a
projekt összes elszámolható költségének 10%-áig, de maximum 2,5 millió Ft-ig:

§ ISO 9001 szabvány elõírása szerinti minõségirányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása,

§ ISO 14001 követelményeknek megfelelõ környezetközpontú irányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása,

§ EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése
és nyilvántartásba vétele,

§ ISO/TS 16949; QS 9000, VDA jármûipari beszállítói követelményeknek megfelelõ
rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

§ AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói
követelményeknek megfelelõ minõségirányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása,

§ ISO 13485 szabvány elõírása szerinti speciális orvostechnikai
többletkövetelményeket tartalmazó minõségirányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása,

§ Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000)
bevezetése és tanúsíttatása,

§ MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság
irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása,

§ ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek
megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

§ ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek
fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

§ BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek
megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,

§ COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment
követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
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§ ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,
§ TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos
biztonsági elõírások teljesítésének megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása,

§ ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése,
auditálása és tanúsíttatása,

§ TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok
üzemeltetésnek és tájékoztatási szolgáltatások minõségirányító rendszerének
bevezetése, auditálása és tanúsíttatása,

§ MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási
követelményei. 2. rész: Teljes körû minõségirányítási követelmények,

§ MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási
követelményei. 3. rész: Általános minõségirányítási követelmények,

§ MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási
követelményei. 4. rész: Alapvetõ minõségirányítási követelmények,

§ MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások követelményei,
§ MSZ EN 13816:2002 Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. Tömegközlekedés. A
szolgáltatás minõségének fogalmai, célja és mérése.

Elszámolható:
§ Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások,
munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer
bevezetése, oktatás (a felkészítõ, tanácsadó szervezet árajánlata alapján
elszámolt költségek),

§ Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elõaudit, tanúsító audit, a tanúsítvány
regisztrációjának költsége a tanúsító szervezet árajánlata alapján,

6. Le nem vonható ÁFA
Nem elszámolható költségek:
• Olyan beszerzés, amelyet a pályázó vállalkozás partner-, vagy kapcsolódó vállalkozásától
vesz igénybe.

• Saját elõállítás költségei.
• A pályázó saját maga elõállított vagy forgalmazott eszköz beszerzése.
• Szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az elsõ minõsítés, hitelesítés
költségét is.

• Betanítás költsége.
• A másodlagos, vagy további felszerszámozási költségek.
Nem támogatható tevékenységek, projektek:
Regionális beruházási támogatás esetén:

• Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely fejlesztési igénye
mezõgazdasági termékek termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul (Európai
Közösséget létrehozó szerzõdés - konszolidált verzió, 1997 - 1. számú melléklet, Annex I.).

• Nem támogatható turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés
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• Nem támogatható az ún. érzékeny ágazatokba tartozó beruházás (acélipari tevékenység,
hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipari tevékenység, halászati és akvakultúra
tevékenység, szállítási ágazatban szállítóeszköz vásárlása)

IV. A támogatás formája
A pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ, visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatás (vissza nem térítendõ támogatás), az elszámolható költségeknél megjelölt
támogatási jogcím (regionális, de minimis) szerint.

V. A támogatás mértéke
• Az elnyerhetõ támogatás mértéke:

- A 33 komplex programmal segítendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségben
található településeken és a leghátrányosabb helyzetû kistérségekben megvalósuló
projekt esetében megvalósuló projekt esetében maximum az összes elszámolható
költség 70%-a, középvállalkozások esetében a maximum az összes elszámolható
költség 60%-a, amennyiben a projekt részét képezõ árubeszerzés, szolgáltatás értéke
nem haladja meg az 53 012 225 Ft-ot. (50%-ot meghaladó támogatás igénylése esetén
közbeszerzési eljárást kell lebonyolítania a kedvezményezettnek!)
- A hátrányos helyzetû kistérségekben megvalósuló projekt esetében maximum az
összes elszámolható költség 50% a
- A nem hátrányos helyzetû kistérségekben megvalósuló projekt esetében maximum az
összes elszámolható költség 50%-a

• Maximális támogatási intenzitás
Az adott projekthez kapcsolódóan más európai uniós vagy állami támogatásból származó
forrásokat is figyelembe véve az elnyerhetõ maximális támogatás összesen nem haladhatja
meg az alábbiakban meghatározott támogatási intenzitás értékeket:
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai
régiókban 50%,

b) Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%,
c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%,

A maximális támogatási intenzitások a regionális támogatási térképen meghatározottakhoz
képest mikro- és kisvállalkozások esetén 20%-kal növelhetõk, középvállalkozások esetén
10%-kal növelhetõk.
• Az igényelhetõ támogatás összege:

− minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet,
• Önrész: a pályázónak legalább a projekt ÁFA nélküli összköltségének 25%-át kitevõ
igazolt saját forrással kell rendelkeznie (nem tekinthetõ saját forrásnak az államháztartás
alrendszereitõl kapott támogatás)

VI. Korlátozások a támogathatósággal kapcsolatban
• Területi korlátozások:
§ Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
§ Nem támogatható olyan fejlesztés, amely a következõ feltételek valamelyikének
megfelelõ településen valósul meg, amennyiben a pályázó mikrovállalkozás:
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− népsûrûsége nem nagyobb, mint 100 fõ/km2, vagy
− állandó népessége nem haladja meg az 5 000 fõt

§ Csak a pályázati kiíráshoz kiadott településlistákban szereplõ településeken megvalósuló
fejlesztés támogatható.

• Támogatás a támogatói döntést megelõzõen megkezdett beruházáshoz nem
igényelhetõ.

• Ha a támogatandó projekt franchise-hálózathoz kapcsolódik, csak abban az esetben
nyújtható támogatás, ha a franchise-rendszergazda az Európai Unió területén bejegyzett
vállalkozás.

• Támogatás a pályázat befogadását megelõzõen megkezdett beruházáshoz nem igényelhetõ,
csak induló beruházáshoz lehet igénybe venni.
Ilyen lehet: tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történõ beruházás (új létesítmény
felállítása, meglévõ létesítmény bõvítése, termékdiverzifikáció, meglévõ létesítmény teljes
termelési folyamatának alapvetõ megváltoztatása).

• Szintentartás, helyettesítõ beruházás tehát nem támogatható regionális beruházási
támogatásként.

• Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia.
Operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történõ beszerzéshez támogatás nem
igényelhetõ. Amennyiben a pályázó zárt végû pénzügyi lízing keretében kívánja az
eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy
a pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésõbb a szerzõdés aláírását
követõ 24. hónap végéig, vagy 2012. március 31-ig (a két idõpont közül a korábbi
idõpontig) kell benyújtania a Közremûködõ Szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég
részére fizetendõ összeg tõkerésze után igényelhetõ.

• Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon
kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idõpontjában nem per- és
igénymentes.

• Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más vissza nem térítendõ támogatással
(kivéve kamattámogatás, kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön, fejlesztési
adókedvezmény) nem kombinálható.

• Egy pályázó, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GOP keretében
meghirdetett különbözõ vissza nem térítendõ támogatást nyújtó pályázati kiírások közül
csak egy kiírásra nyújthat be pályázatot.

VII. Kötelezettségvállalások
§ A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követõ 2 üzleti
évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba
beszámított bevétel) százalékos reálváltozása nem csökken:

− a leghátrányosabb és hátrányos helyzetû kistérségben megvalósuló
projekt esetén 10%-nál nagyobb mértékben,
− a nem hátrányos helyzetû kistérségekben megvalósuló projekt esetén 5%-
nál nagyobb mértékben.

Az elsõ évben a növekményt a bázisárbevételhez, a következõ évben a tárgyévet megelõzõ
évhez viszonyítva kell számítani. Bázisárbevétel: 2008. évi árbevétel (egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevétel).
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VAGY
§ A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követõ 2.
üzleti év végéig az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a
bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)
Bázislétszámnak minõsül a pályázat beadását megelõzõ év éves átlagos statisztikai
állományi létszáma.

• Fenntartási kötelezettség:
− A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelõ
kapacitásokat, szolgáltatásokat, valamint a támogatott minõség-, környezet- és egyéb
irányítási rendszereket, szabványokat a projekt fizikai befejezését követõ 3. év végéig az
adott régióban fenntartja és üzemelteti.

• A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a
támogatási döntéstõl számított 10 évig, de legalább 2020. december 31-ig megõrizni.

VIII. Egyéb elõírások
• A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a Támogatási Szerzõdés hatályba lépéséig nem kezdõdött meg, a
Támogatási Szerzõdés hatályba lépését követõ 2 éven belül.

• A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (utolsó kifizetési kérelem)
benyújtásának végsõ határideje a projekt keretében megvalósított tevékenységhez
kapcsolódó utolsó/legkésõbbi pénzügyi teljesítést követõ maximum 30. nap. A pénzügyi
elszámolás benyújtásának végsõ határideje 2012. március 31.

• A beszerezni kívánt eszközöknek, gépeknek meg kell felelniük a vonatkozó európai
irányelvek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek. A
gépeknek CE jelöléssel és/vagy gyártói megfelelõségi nyilatkozattal kell rendelkezniük.

• Használt eszköz beszerzése esetén az eladónak nyilatkoznia kell az eszköz eredetérõl,
gyártási idejérõl, valamint arról a tényrõl, hogy az eszköz beszerzéséhez nem vett igénybe a
projektet megelõzõen hazai vagy európai uniós támogatást. A használt eszköz 3 évnél nem
lehet régebbi.

• Eszközök, berendezések csak abban az esetben számolhatóak el az 1. pont
(eszközbeszerzés) keretében, amennyiben a kedvezményezett könyvelésében azok a tárgyi
eszközök között, a mûszaki gépek, berendezések, jármûvek, vagy az egyéb berendezések,
felszerelések, jármûvek között kerülnek aktiválásra.

• A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezményezett a támogatásban részesíthetõ
immateriális javakat a kötelezõ üzemeltetési idõszak alatt az érintett régióban használja
fel.
Az immateriális javak csak abban az esetben számolhatóak el, ha teljesítik az alábbi
feltételeket:
a) kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesítményben használhatóak fel,
b) leírható eszközöknek kell õket tekinteni,
c) piaci feltételek mellett, harmadik féltõl kell õket megvásárolni,
d) a vállalat eszközei közé kell sorolni õket, és legalább öt évig, vagy kis- és
középvállalkozások esetén 3 évig a regionális támogatásban részesülõ létesítményben
kell maradniuk.
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• Minõség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetésének támogatásával kapcsolatos elõírások:
a) Egyazon cég nem lehet felkészítõ és tanúsító is.
b) A felkészítõ cég Magyarországon bejegyzett cég lehet, melynek saját minõségügyi
rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 9001
szerint. A tanúsítvány érvényességének olyan tevékenységre is ki kell terjedni, mely
egyértelmûen jogosulttá teszi a felkészítõt a pályázatban megjelölt rendszer
kiépítésére, az auditálásra való felkészítésre.

c) A választott tanúsító vagy hitelesítõ olyan cég lehet, amelyet az EU valamely
tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN 45012 vagy
ISO/IEC 17021:2007 szerint rendszertanúsításra akkreditáltak. Az AQAP rendszerek
tekintetében a kialakított rendszer auditját a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség
végzi.

d) A felkészítõ és a tanúsító cégnek már a pályázat postára adásának idõpontjában is
teljes mértékben meg kell felelni az elõírásoknak, pl. folyamatban lévõ akkreditáció
nem fogadható el.

e) Jelen kiírás keretében csak olyan projektek támogathatóak, amelyek nem csak a
minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetéséhez
kapcsolódó tanácsadást tartalmaznak, hanem a tanácsadás végeredményeként a
bevezetésre kerülõ rendszer tanúsíttatása vagy akkreditálása is megtörténik, vagyis a
felkészítés (tanácsadás) mellett sor kerül egy, a felkészítõtõl független cég által
végzett tanúsításra (tanúsítvány megszerzésére), EMAS esetén hitelesítésre, és a
nyilvántartásba vételre is.

• Honlapfejlesztés eseten a kialakításra kerülõ honlapnak minimálisan az alábbi elemeket
kell tartalmaznia:

− a vállalkozás adatai, elérhetõsége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,
− a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek,
szolgáltatások,

− a honlap látogatóinak számát számláló indikátor,
− az utolsó frissítés idõpontja,
− folyamatosan utalni kell az uniós támogatásra mind szövegesen, mind pedig a
logo elhelyezésével.

• A pályázat tárgyát képezõ eszközökre a megrendelés és a pályázat benyújtásának idõpontja
után fizetett elõleg teljes összegében elszámolható.

• A részben, vagy egészben, a támogatásból létrehozott vagyon, a fenntartási kötelezettség
lezárultáig csak az Irányító Hatóság elõzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a
szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el,
terhelhetõ meg, adható bérbe, haszonbérbe, haszonkölcsönbe, haszonélvezetbe, használatba.

• Lehetséges, a fejlesztés eredményeként létrejött, de a gyors technológiai változások miatt a
meghatározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális
javak cseréje, amennyiben a fenntartási idõszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az
érintett régióban biztosított. A cserére támogatás nem igényelhetõ.

• Jelen pályázati konstrukció keretében indokolt esetben elõleg nyújtható a támogatás 40%-
a erejéig.
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− Az elõleget a Támogatási Szerzõdés hatálybalépésének napjától számított 3 hónapon
belül a projekt elindításához, az elsõ kifizetési kérelem benyújtását megelõzõen lehet
igényelni.

− Az elõleg és az idõközi kifizetések összege nem haladhatja meg a megítélt támogatás
80%-át.

− A kedvezményezett köteles visszafizetni az elõleget a támogatást nyújtó szervezetnek,
amennyiben a kedvezményezett nem nyújt be kérelmet idõközi fizetésre a támogatást
nyújtó szervezethez az elõleg fizetésétõl számított 6 hónapon belül, illetve a benyújtott
fizetési kérelem a támogatás nem rendeltetésének megfelelõ használatát bizonyítja.

• Kifizetési igényléssel kapcsolatos szabályok:
A pályázat keretében a Kedvezményezett az alábbi módon nyújthat be kifizetési igénylést:
− 5 millió Ft támogatási összeg alatt összesen egy alkalommal, a projekt befejezése
után van lehetõség kifizetés igénylés benyújtására,

− 5 millió Ft támogatási összeg felett több kifizetési igénylés benyújtására van
lehetõség, azzal a feltétellel, hogy a kifizetési igényléseknek egyenként minimum 5
millió Ft-os támogatási összeghez kell kapcsolódnia.

• A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendõ támogatás és/vagy kamattámogatás
és/vagy kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön és/vagy fejlesztési
adókedvezmény támogatástartalma az adott projekt támogatási intenzitásánál figyelembe
veendõ tétel.

• Amennyiben egy vállalkozás állami támogatásnak minõsülõ kockázati tõkejuttatásban
részesül, az adott vállalkozásnak megítélt bármely állami támogatás intenzitását vagy a
támogatási program szerinti maximális összegét 20 %-kal csökkenteni kell a kockázatitõke-
befektetés elsõ 3 évében és legfeljebb a kapott tõke összegének erejéig.

IX. Biztosítékok
• Megvalósítási idõszakban:
Amennyiben az elnyert támogatás meghaladja a 25 millió Ft-ot, a nyertes pályázót
biztosítékadási kötelezettség terheli, melyhez kapcsolódóan az alábbi biztosítékok
választhatóak:

− Jelzálog ingatlanra
− Bankgarancia
− Biztosítási szerzõdés alapján kiállított készfizetõ kezességvállalást tartalmazó
kötelezvény

− Garanciaszervezet által vállalt kezesség
− Garanciabiztosítási szerzõdés alapján kiállított kötelezvény

A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már
kifizetett támogatás együttes összegét.
A Támogatót a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 62. § (4) bekezdése alapján megilleti az
azonnali beszedési megbízás érvényesítésének a joga a kedvezményezett valamennyi
Magyarországon vezetett bankszámlája tekintetében.
Nem kötelesek biztosítékot nyújtani a megvalósítás idõszakára azon kedvezményezettek,
akik a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követõen egy összegben kérelmezik.
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• Fenntartási idõszakban:
A projektek megvalósítását követõ fenntartási idõszakra az 50 millió Ft-ot meg nem haladó
támogatásra tekintettel biztosítékot nem kell nyújtani.


