
 

 

Kiegészítő tájékoztatás 

 

Az irányító hatósághoz érkezett megkeresések és a benyújtott támogatási kérelmek alapján a felhívás 

módosítása nélkül az átláthatóság növelése érdekében az alábbi kiegészítő tájékoztatást tesszük:    

 

Felhívás adott pontja: Kiegészítő információk összefoglalása: 

Felhívás 1.1.  Ki nyújthat 
be támogatási kérelmet? 1. 
pontjának 1. bekezdése 

Jelen korlátozással az irányító hatóság azon vállalkozást zárja ki a 
lehetséges pályázati körből, amely kizárólag jogelődjének 
gazdasági adataival válik jogosulttá a pályázat benyújtására. A 
részletezettek alapján azon vállalkozások, akik az egyes jogi 
személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. 
évi CLXXVI. törvény szerinti átalakuláson – ideértve különösen 
a társasági formaváltáson és egyesülésen – átesett cégek 
jogosultak a támogatási kérelem benyújtására. A szétválással 
átalakult vállalkozások nem jogosultak. 
 

1.3. Mikor lehet benyújtani a 
támogatási kérelmet? 

A támogatási kérelem változatlanul 2021. október 11-től - 2021. 
október 29. 12:00 óráig nyújtható be az elektronikus kitöltő program 
segítségével, azzal a módosítással, hogy az irányító hatóság az 1. 
és 2. értékelési szakaszok tekintetében az alább módosított 
dátumokat veszi figyelembe: 
1. szakasz: 2021. október 17. 24:00 óráig beérkezett pályázatok 
2. szakasz: 2021. október 24. 24:00 óráig beérkezett pályázatok 
3. szakasz: 2021. október 29. 12:00 óráig beérkezett pályázatok 
 

2.1.1. Kötelezően 
megvalósítandó önállóan 
támogatható tevékenységek: 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a projekt keretében a 2.1.1 pontban 
részletezett kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható 
tevékenységek közül legalább 1 db választása kötelező, vagyis nem 
szükséges valamennyi pont együttes kiválasztása. 
 

3.3. Mennyi támogatást lehet 
igényelni? 

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a BREXIT-ből eredő kárt 
érvényesíteni kívánják a partner és/vagy kapcsolt vállalkozások 
tekintetében is, úgy a partner és/vagy kapcsolt vállalkozások 
alapadatait az EPTK felületen a „támogatási szerz. megnevezett, a 
projekt végrehaj részt vevő szervezet” funkcióban szükséges 
megadni. A felület „Monitoring mutatók” pontjában a kumulált adatot, 
a – csatolandó dokumentumalapú - Felhívás 4. sz. mellékletének 
(Műszaki, szakmai koncepció minimális adattartalmával kapcsolatos 
elvárások) melléklet 3.2 és 3.4 pontjában szereplő táblázatot pedig 
vállalkozásonként. 
 

5.1. Hány mérföldkövet kell 
tervezni? 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az egyes mérföldkövek elérésekor nem 
kötelező kifizetési kérelmet benyújtani.  
A 7.5 pontban részletezett általány kifizetésének a feltétele a projekt 
megfelelő előre haladása, amit a kedvezményezett a benyújtott 
szakmai beszámolóval tud igazolni. A szakmai beszámolónak részét 
képezheti – de nem szükségszerűen – a kifizetési kérelem. 
 

A Felhívásban nevezett feltétellel, miszerint a mérföldkövek között 
minimum a tervezett teljes megvalósítási időszak fele, maximum 8 
hónap telhet el úgy, hogy legalább 2 db, de legfeljebb 4 db 
mérföldkövet szükséges tervezni egyes esetekben nem 
megvalósítható.  



 

A tervezhetőség érdekében az irányító hatóság a benyújtandó 
projektek esetében az alábbi szempont szerint kéri tervezni a 
mérföldköveket:  
 
Legalább 2 db, de legfeljebb 4 db - Technológiai fejlesztést 
eredményező új eszközök beszerzése tevékenység kivételével - 
mérföldkövet szükséges tervezni úgy, hogy a mérföldkövek 
között minimum 6 hónapnak kell eltelnie.  
 

7.7. Melyek az elszámolható 
költségek mértékére és 
arányára vonatkozó 
elvárások? 

A teljes elszámolható költségvetés 80%-ára vonatkozó korlát a 
2.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható 
tevékenységek valamennyi tevékenységére egységesen 
alkalmazandó, ideértve a szoftverfejlesztést és az Európai Unión 
kívüli célországba irányuló marketing tevékenységeket is.  
Fenti százalékos korlát egységesen vonatkozik a nevezett 
tevékenységekre, függetlenül attól, hogy támogatást igénylő 
hány tevékenységet választott.  
 

12.1. Milyen 
dokumentumokat kell csatolni 
a támogatási kérelemhez? 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 7. pontban szereplő nyilatkozatot 
minden eseten csatolni szükséges, függetlenül attól, hogy 
támogatást igénylő önmaga, vagy partner és/vagy kapcsolt 
vállalkozások nevében nyújtja be kérelmét. 
 

Kérjük, hogy a támogatási kérelem részeként minden esetben 
szíveskedjenek nyilatkozni a Felhívás 2.1.1. Kötelezően 
megvalósítandó önállóan támogatható és a 2.1.2. Kötelezően 
megvalósítandó önállóan nem támogatható vállalt tevékenységről. 

Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében kérjük, hogy a 
támogatási kérelem részeként szíveskedjenek csatolni 
1. a Felhívás 6.4 pontjában foglaltaknak történő megfelelésről szóló 

nyilatkozatukat. 
2. a Felhívás 2.4 pontjának 2. bekezdésében (Klímaváltozás elleni 

küzdelem) foglaltaknak történő megfelelésről szóló 
nyilatkozatukat. 

 

Felhívás 4. sz. mellékletének 
(Műszaki, szakmai koncepció 
minimális adattartalmával 
kapcsolatos elvárások) 

Felhívjuk figyelmüket, hogy elvárás a melléklet szerinti adattartalom 
teljes körű megadása. Az adatokat - választott - tevékenységenként, 
tényszerűen és számszerűsítetten szükséges megadni. 
 

Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében szíveskedjenek 
megadni, hogy a fejlesztendő tevékenység (építési) engedélyköteles 
beruházásnak minősül-e. 
 

 


