GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE PRIORITÁS

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

KMOP-2009-1.2.1/B
TERVEZET
I. A támogatás célja

A magyar mikro, - kis és középvállalkozások mûszaki-technológiai fejlesztése komplex
vállalatfejlesztési program keretében. Ennek érdekében fõ célja a komoly fejlõdési
potenciállal rendelkezõ kis és középvállalkozások innovációs, adaptációs képességének
javításához, a vállalkozások által elõállított hozzáadott érték növeléséhez, a
környezetvédelmi, energia-, és anyagtakarékossági célokhoz való hozzájárulás elõsegítéséhez
és piacra jutáshoz kapcsolódó technológiai fejlesztés és/vagy korszerûsítés megvalósítása.

II. A pályázók köre

Pályázhatnak a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ, a devizajogszabályok alapján
belföldinek minõsülõ

Kettõs könyvvitelt vezetõ gazdasági társaságok
• szövetkezetek,
• SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók.
és amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• kizárólag olyan mikro-, és 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 legalább kettõ lezárt (beszámolóval/ SZJA bevallással/ EVA bevallással
alátámasztott), teljes üzleti évvel, vagy
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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 10%-nál
nagyobb mértékben csökkent az azt megelõzõ lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételéhez
vagy adóalapba beszámított bevételéhez képest.
•

III. Támogatható tevékenységek köre és az elszámolható költségek
1. Eszközbeszerzés:

Technológiai korszerûsítést eredményezõ, új, illetve 3 évnél nem régebbi, egyenként
minimum nettó 100.000 Ft értékû eszközök beszerzése esetén (100.000 Ft érték alatti csak
az eszköz tartozéka lehet) az alábbi költségek számolhatók el

Ø tevékenységek végzéséhez szükséges új, illetve három évnél nem régebbi eszközök és
berendezések vételára,
Ø szállítás és üzembe helyezés beruházási költsége, beleértve az elsõ minõsítés,
hitelesítés költségét is,
Ø betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett eszközhöz kapcsolódva),
Ø az eszközök elsõ felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítõ berendezések
költsége.

2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás:

Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében az alábbi költségek számolhatóak el
(max. a projekt összes elszámolható költségének 30%-áig):
Ø Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások költsége:
§ ivó-, ipari- és tûzi-víz hálózat, korszerû tûzvédelmi hálózat kiépítése,
§ földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhõvezeték, egyé fûtési és hûtési rendszerek
§ elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati
csatlakozási díj),
§ esõ- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító,
§ iparvágány,
§ a külsõ telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
§ útépítés, parkoló, kerítés építés,
§ õrzõ-védõ elektronikai rendszer,
§ informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése.
Ø A technológiai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan építés, bõvítés, átalakítás,
korszerûsítés költségei (kivitelezõnek fizetett ellenszolgáltatás).

3. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás idõszakában, a
pályázat benyújtását követõen max. 12 hónapra (max. a projekt összes elszámolható
költségének 10%-áig)
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4. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (max.
a projekt összes elszámolható költségének 10%-áig)
5. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és
egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet kialakításához
kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások
támogatását is:
Ø Hardverekhez kapcsolódó tevékenységek, egyenként minimum nettó 15.000 Ft
értékû eszközök költségei (Informatikai beszerzések esetén a számítógép konfiguráció
egy tételnek számít. A konfigurációnak nem része a projektor és a fénymásoló):
§ közvetlenül a projekthez rendelhetõ hardvereszközök beszerzési költségei és a
beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
§ közvetlenül a fejlesztéshez rendelhetõ hálózati eszközök beszerzési költségei,
§ közvetlenül a projekthez rendelhetõ telekommunikációs eszközök beszerzési
költségei,
§ információ / adattárolás költségei,
§ közvetlenül a projekthez rendelhetõ input / output egységek beszerzési költségei.
Ø Szoftverekhez kapcsolódó tevékenységek költségei:
§ üzleti alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése (elõre meghatározott
TESZOR szám szerinti lista alapján) és a beszerzéshez kapcsolódó
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
§ immateriális javak (licenc) költségei,
§ szoftver-tervezés, testreszabás költségei,
§ migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
§ betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
Ø Domain név regisztráció és hozzátartozó webtárhely egyszeri díja (maximum
20.000 Ft értékben)

6. Piacra jutás támogatása (max. a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
Ø vásárokon, kiállításokon való megjelenés díja (kiállítási stand bérleti díja, részvételi
díj),
Ø tanulmányok költsége,
Ø marketinganyagok, marketingakciók költsége.
7. Vállalati HR fejlesztés (max. a projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
Ø Képzési igények felmérésének költsége,
Ø képzés, tréneri díjak értéke,
Ø oktatók, képzõk, betanítást végzõk díja,
Ø külsõ képzésekhez kapcsolódó terembérlet költsége.
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8. Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken (maximum a
projekt összes elszámolható költségének 5%-áig):
Ø vállalati stratégiai tanácsadás,
Ø szervezetfejlesztési tanácsadás,
Ø menedzsmentfejlesztési tanácsadás,
Ø vállalati folyamatmenedzsment támogatása,
Ø online megjelenéshez, e-kereskedelemhez kapcsolódó tanácsadás,
Ø technológiai fejlesztési tanácsadás,
Ø marketing tanácsadás, piackutatás, igényfelmérés,
Ø logisztikai tanácsadás,
Ø a horizontális célok (esélyegyenlõség és környezeti fenntarthatóság) érvényesítéséhez
kapcsolódó tanácsadás.
9. Minõség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetésének támogatása (maximum a projekt összes elszámolható
költségének 10%-áig, de maximum 2,5 millió forintig):
Ø ISO 9001 szabvány elõírása szerinti minõségirányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása,
Ø ISO 14001 követelményeknek megfelelõ környezetközpontú irányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása,
Ø EMAS környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer bevezetése, hitelesítése és
nyilvántartásba vétele,
Ø ISO/TS 16949; QS 9000, VDA jármûipari beszállítói követelményeknek megfelelõ
rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
Ø AQAP 2110/2120, valamint AQAP 150 és 160 szerinti NATO beszállítói
követelményeknek megfelelõ minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
Ø ISO 13485 szabvány elõírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket
tartalmazó minõségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
Ø Élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000)
bevezetése és tanúsíttatása,
Ø MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság
irányítási rendszer bevezetése és tanúsítása,
Ø ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelõ
irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
Ø ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez
kapcsolódó menedzsment követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése
és tanúsíttatása,
Ø BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek
megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
Ø COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment
követelményeknek megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása,
Ø ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló- és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása,
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Ø TAPA FSR High-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos
biztonsági elõírások teljesítésének megfelelõ irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása,
Ø ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése,
auditálása és tanúsíttatása,
Ø TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek
és tájékoztatási szolgáltatások minõségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és
tanúsíttatása.
Ø MSZ EN ISO 3834-2: 2006 Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási
követelményei. 2. rész: Teljes körû minõségirányítási követelmények
Ø MSZ EN ISO 3834-3: 2006 Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási
követelményei. 3. rész: Általános minõségirányítási követelmények
Ø MSZ EN ISO 3834-4: 2006 Fémek ömlesztõhegesztésének minõségirányítási
követelményei. 4. rész: Alapvetõ minõségirányítási követelmények
Ø MSZ EN 15038: 2006 Fordítási szolgáltatások. A szolgáltatások követelményei
Ø MSZ EN 13816:2002: Szállítás. Logisztika és szolgáltatás. Tömegközlekedés. A
szolgáltatás minõségének fogalmai, célja és mérése.
Elszámolható:
o Rendszer
kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások,
munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás
(a felkészítõ, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer
kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges felkészítési
költségek csak abban az esetben számolhatóak el, amennyiben tanúsítás is történik.
o Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: elõaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést
követõ regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítõ
szervezet árajánlata alapján.
10. Le nem vonható ÁFA
A 2-4., 6.-8. pontokban szereplõ tevékenységek csak az 1. vagy 5. pontokkal együtt
támogathatóak. Azonban az 1. és 5. pontban felsorolt tevékenységek önállóan is
támogathatóak.
Az 5. ponton belül a domain név regisztráció és webtárhely bérlés díja kötelezõ tevékenység,
amennyiben a pályázó nem rendelkezik még honlappal.

IV. Nem támogatható tevékenységek, nem elszámolható költségek:
• Nem támogatható olyan beszerzés, amelyet a pályázó a partner-, vagy kapcsolódó vállalkozásától

vesz igénybe, valamint a saját elõállítás költségei és a pályázó által forgalmazott eszköz beszerzése
sem számolható el.
• A pályázó saját maga által elõállított, forgalmazott eszköz beszerzése, saját maga által forgalmazott
rendszer bevezetésének költségei,
• Meglévõ gépek (és informatikai eszközök) felújítása, karbantartása, gépek átalakítása
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• Másodlagos vagy további felszerszámozás költségei
• Eszközök leszerelési költségei

• A szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége, garanciális költségek

• Webtárhely további bérleti díja, domain név karbantartási díja, honlap üzemeltetésének díja, szerver

vagy webhely üzemeltetésének díja,

• Azon eszközök, berendezések, amelyek a pályázat benyújtása elõtt bérleti vagy egyéb hasonló

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a pályázónál bármely telephelyen már
használatban voltak,
Utolsó lezárt év átlagos statisztikai állományi létszámán felüli darabszámú azonos szoftver
rendelése
Jármû, irodabútor, készletek, fogyasztási cikkek beszerzése
Operatív lízing konstrukcióban és kompenzálás keretében beszerzett eszköz és berendezés vagy
ingatlan,
A pályázónál meglévõ termelõkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történõ
áttelepítési költsége,
Az apportált eszköz, ingatlan értéke
Ingatlan (telek és/vagy üzemépület, berendezett üzem) vásárlására, lízingelésére fordított összeg,
Ingatlanberuházás esetén bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási,
anyagigazgatási költségek költségek, valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított
összeg.
Minõség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása esetén
utóaudit, felügyeleti audit és megújító audit költségei, a tanúsítvány plusz példányainak kiállítási
költsége, fordításhoz kapcsolódó költségek,
Gyártási licenc, gyártási know-how éves ismétlõdõ (megújítási, forgalom utáni) díja,
Nem gyártási jellegû licenc, nem gyártási jellegû know-how vásárlása a szoftverek kivételével,
Munkavédelmi, tûzvédelmi oktatás/tanácsadás költsége,
Amennyiben a pályázó olyan szolgáltatás igénybevételéhez igényel támogatást, amelyet a
pályázatban leírtak alapján saját maga is el tud(na) végezni,
Franchise díj,
A pályázat benyújtása elõtt felmerült költségek,
Elõkészítési célú tevékenység költségei (például: pályázatkészítés, kifizetési igénylés összeállítása,
engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzõi díj),
Bér- és járulékköltségek (pl. vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható),
Mûködési költségek (rezsi), kivéve bérleti díj,
Reprezentációs költségek,
Utazási- és szállásköltségek (pl. vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható),
A projekt megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának idõpontjában, munkaviszonyban
foglalkoztatott munkavállalók számát meghaladó licence-k díja, munkaállomások (teljes számítógép
konfiguráció vagy laptop) költsége,
Levonható ÁFA.

V. A támogatás formája

A pályázó mûködési támogatásának nem minõsülõ, visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatás (vissza nem térítendõ támogatás).
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VI. A támogatás mértéke
•
•

Az elnyerhetõ támogatás mértéke:
- maximum az összes elszámolható költség 30 %-a Pest megyében, 25%-a Budapesten.
Az igényelhetõ támogatás összege:
- minimum 20.000.001 Ft, de maximum 100.000.000 Ft

VII. Korlátozások a támogathatósággal kapcsolatban
•

Területi korlátozások:

§ Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható

§ Az összes budapesti agglomerációhoz tartozó település mikrovállalkozása a KMOP
keretében pályázhat támogatásra.

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely fejlesztési igénye
mezõgazdasági termékek termelésével, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos
beruházásokra irányul
Nem támogatható turisztikai attrakció-, és szálláshely-fejlesztés
Nem támogatható az ún. érzékeny ágazatokba tartozó beruházás (acélipari tevékenység,
hajógyártás, szénbányászat, szintetikusszál-ipari tevékenység, halászati és akvakultúra
tevékenység, szállítási ágazatban szállítóeszköz vásárlása)
Támogatás a pályázat benyújtásához megelõzõen megkezdett beruházáshoz nem
igényelhetõ.
Ingatlanbérlet létrejöttével, a korábbi bérleti jogviszony folytatásával a projekt nem
kezdhetõ meg. Ingatlan bérleti díj elszámolására csak a projekt megkezdését követõen van
lehetõség.
Szintentartás, helyettesítõ beruházás tehát nem támogatható.
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 korszerûtlenné vált tárgyi eszközök és immateriális javak
cseréjére azonban támogatás nem igényelhetõ. A csere az Irányító Hatóság vezetõjének
elõzetes hozzájárulásával történhet.
Amennyiben a támogatandó projekt franchise-hálózathoz kapcsolódik, csak abban az
esetben nyújtható támogatás, ha a franchise-rendszergazda az Európai Unió területén
bejegyzett vállalkozás. A pályázat vonatkozásában a mesterlicenc tulajdonosa (mesterfranchise vállalkozás) nem tekinthetõ franchise-rendszergazdának.

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
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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
(saját vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának idõpontjában
nem per- és igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja.
• 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 az adott telephelyen a KMOP keretében meghirdetett
különbözõ vissza nem térítendõ támogatást nyújtó pályázati kiírások közül csak egy kiírás
keretében nyerhet támogatást.

VIII. Kötelezettségvállalások

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követõ 2 üzleti
évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevétel) százalékos reálnövekménye nem csökken 5%-nál nagyobb mértékben.
VAGY
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt 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 1.)
• Fenntartási kötelezettség:
− A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelõ
kapacitásokat, szolgáltatásokat, ingatlan bérletet, valamint a támogatott minõségi-,
környezet- és egyéb irányítási rendszereket, szabványokat a projekt fizikai befejezését
követõ 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

•

IX. Egyéb elõírások
•
•

•
•

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevõ igazolt
saját forrással kell rendelkeznie

A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendõ támogatás és/vagy kamattámogatás
támogatástartalma az adott projekt támogatás intenzitásánál figyelembe veendõ tétel, ezért a
Pályázó kötelessége jelezni, amennyiben a pályázat szerinti projekt megvalósítása során
visszatérítendõ támogatást és/vagy kamattámogatást igénybe vesz.

Jelen pályázati konstrukció keretében indokolt esetben a támogatás 40%-a erejéig elõleg
nyújtható.

Egyéb, az elszámolható költségekkel kapcsolatos elõírások:
o Ingatlan bérleti díját csak azon ingatlan esetében lehet elszámolni, amely
ingatlanban a projekt keretében beszerzett technológiai korszerûsítést eredményezõ
eszközök elhelyezésre kerülnek.
o Eszközök, berendezések csak abban az esetben számolhatóak el az 1. pont
(eszközbeszerzés) keretében, amennyiben a kedvezményezett könyvelésében azok a
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tárgyi eszközök között, a mûszaki gépek, berendezések, jármûvek, vagy az egyéb
berendezések, felszerelések, jármûvek között kerülnek aktiválásra.
o 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:
§ kizárólag a regionális támogatásban részesülõ létesítményben használhatóak fel,
§ leírható eszközöknek kell õket tekinteni,
§ piaci feltételek mellett, olyan társaságtól kell azokat beszerezni, amely felett a
kedvezményezettnek külön jogszabály szerinti sem közvetlen, sem közvetett
befolyása nincs,
§ a kedvezményezett immateriális eszközként tartja nyilván azokat és legalább öt
évig, vagy KKV-k esetén három évig a kedvezményezett tulajdonában kell
maradniuk.

o Tanácsadást a pályázó a partner-, vagy kapcsolódó vállalkozásától nem vehet
igénybe. Amennyiben a pályázó valamely nonprofit szervezettõl veszi igénybe a
tanácsadást, nyilatkoznia kell, hogy nem áll semmiféle alapítói, tulajdonosi
viszonyban az adott szervezettel.
A tanácsadás nem lehet folyamatos vagy visszatérõ tevékenység, és nem
kapcsolódhat a vállalkozás szokásos mûködési költségeihez, úgymint folyamatos
adótanácsadás, rendszeres jogi szolgáltatás vagy hirdetés.
o Minõség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetésének támogatásával kapcsolatos elõírások:
§ Egyazon cég nem lehet felkészítõ és tanúsító is.
§ A felkészítõ cég olyan 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.
§ A választott tanúsító vagy hitelesítõ olyan cég vagy természetes személy lehet,
amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási
rendszerében EN 45012/EN vagy ISO/IEC 17021:2007 szerint rendszertanúsításra
vagy hitelesítésre akkreditáltak. Az AQAP rendszerek tekintetében a kialakított
rendszer auditját a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség végzi.
§ 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.
§ 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.
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o A pályázat tárgyát képezõ eszközökre a megrendelés és a pályázat benyújtásának
idõpontja után fizetett elõleg teljes összegében elszámolható, ha
§ az elõleg számla pénzügyi kiegyenlítése megtörtént,
§ a benyújtott (rész/vég)számlában az elõleg részben vagy egészben
elszámolásra került,
§ a számla fizikai teljesítés igazolása megtörtént
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