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A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének
javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén című,
GINOP-1.1.10-20 számú pályázati felhívás megvalósításához

„Magyar kkv-k működési és vezetési gyakorlatának fejlesztése”
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1. Háttér
A GINOP-1.1.10-20-2020-00001 azonosítószámú támogatott projekt (a továbbiakban: Projekt)
kedvezményezettje és megvalósítója az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: IFKA), valamint
a Budapest Institute of Banking Zrt. (a továbbiakban BIB Zrt.) részvételével létrejövő konzorcium (a
továbbiakban: Konzorcium).
Jelen program átfogó megoldást kínál a generációváltó és a válságba sodródott vállalkozások számára,
célja, hogy fejlessze a vállalkozásokat támogató jogi és üzleti szolgáltatások piacát, képezze a kkv-k
életét aktívan támogató piaci szereplőket (ügyvédek és könyvelők), szakértői tanácsadással felkészítse
a hazai kkv-kat az előttük álló generációváltás folyamatára.
A projekt elsődleges céljai az alábbiak szerint foglalhatók össze:
• a hazai kkv szektor szereplőinek felkészítése az utódlásra, cégátadásra – ideértve a vállalkozókat,
cégtulajdonosokat, vállalkozások életét segítő piaci szereplőket, úgymint könyvelők, jogászok és
tanácsadók egyaránt;
• a válságba sodródott és újrakezdő vállalkozásokat segítő szolgáltatási rendszer kialakítása;
• a témához kapcsolódó hazai és nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtése és rendszerzése;
• a vállalkozások kutatásával foglalkozó szakértők hálózatának, közös platformjának kialakítása;
• a KKV Stratégia intézkedéseinek kidolgozásának támogatása;
• a KKV Stratégia által felvázolt keretek mentén a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését
célzó javaslatok kidolgozása;
• a vállalkozások menedzsmentképességeinek javítását célzó szolgáltatások kialakítása;
• a magyar vállalati szektor menedzsment gyakorlatainak feltérképezése;
• valamint a piaci igényeket figyelembe véve a fejlesztéspolitikai gyakorlat és intézményrendszer
fejlesztése.
Fenti célok érdekében a GINOP-1.1.10-20 Felhívás (a továbbiakban: Felhívás) keretében olyan
generációváltás előtt és alatt álló, valamint válságba felé sodródó működő hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások kerülnek azonosításra és bevonásra, amelyek tevékenységükkel és piaci
jelenlétükkel hozzájárulnak a magasabb hazai hozzáadott érték előállításához, a magyar gazdaság
fenntartható növekedéséhez, ezzel együtt pedig a bérek növekedéséhez és az életszínvonal
emelkedéséhez. A programban résztvevő vállalkozások részletes diagnosztikát és átadhatósági
tervet/fejlesztési tervet kapnak, továbbá a vállalkozásokat segítő piaci szereplőkkel együtt
workshopokon, tréningeken vehetnek részt, amelyeken keresztül elsajátíthatják a generációváltáshoz
és az újrakezdéshez szükséges ismereteket.

2. A továbbadott előny tárgya
A Projekt esetében az IFKA révén a célcsoport tagjai térítésmentes szakmai szolgáltatásban
részesülnek, így továbbadott előny tekintetében az IFKA támogatást nyújtó szerepkört tölt be a
Felhívás
3.
fejezete
alapján
a
Felhívás
keretében,
az
alábbi
támogatható tevékenységek kapcsán:

3.1.2.1. pont:
„10) Szolgáltatások nyújtása a célcsoportot képező vállalkozások részére:
a) a projekt célcsoportjába tartozó vállalkozások ismereteinek bővítését és tapasztalatainak
megosztását célzó konferenciák, műhelybeszélgetések szervezése, fórumok, találkozók biztosítása,
műhelyfoglalkozások, rendezvények;
b) cégátadást segítő szolgáltatások nyújtása a generációváltás előtt álló vállalkozóknak;
c) cégdiagnosztikai szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportjába tartozó vállalkozásoknak.”

3. A továbbadott előnyre vonatkozó állami támogatási szabályok
A Felhívás 3.1.2.1. 10) pontja szerinti tevékenységek vonatkozásában továbbadott előny tekintetében
a Konzorcium minősül támogatást nyújtónak. A 3.1.2. 10) pont a) alpontja alatt szereplő „a projekt
célcsoportjába tartozó vállalkozások ismereteinek bővítését és tapasztalatainak megosztását célzó
konferenciák, műhelybeszélgetések szervezése, fórumok, találkozók biztosítása, műhelyfoglalkozások,
rendezvények”, a 3.1.2.1. 10) pont b) alpontja alatt szereplő „cégátadást segítő szolgáltatások nyújtása
a generációváltás előtt álló vállalkozóknak” és a 3.1.2.1. 10) pont c) alpontja alatt szereplő
„cégdiagnosztikai szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportjába tartozó vállalkozásoknak” a
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 6. § 1. pont: a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése jogcímen,
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás vagy a Csekély összegű (De minimis) támogatás (255/2014.
(X. 10.) Korm. rendelet 7. § 6. és 23. pont) vagy pedig átmeneti támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm.
rendelet 85/F. § (3) bekezdés) támogatási kategória szerint nyújtható támogatás a jelen Támogatási
Útmutató alapján.

4. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatásra vonatkozó szabályok1
A Felhívás 3.1.2.1. 10) pontjában szereplő támogatható tevékenységekre uniós versenyjogi
szempontból a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 6.
§ 1. pont: a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése jogcímen a következő támogatási kategóriákra
vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás olyan tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható,
amely:
a) legfeljebb öt éve került bejegyzésre,
b) nem összefonódás útján jött létre,
c) még nem osztott fel nyereséget, és
d) nem más vállalkozás tevékenységét vette át.
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651/2014/EU bizottsági rendelet, I-II. fejezet és 22. cikk, 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet III. fejezet és 17.
alcím.

Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt éves periódus kezdete a
gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja, vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó
adófizetés kezdő időpontja.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelyet térítésmentes szolgáltatás formájában
vesz igénybe a vállalkozás. A támogatástartalom az igénybe vett szolgáltatás piaci ára, illetve az IFKA
tanácsadásának költsége.
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás nem vehető igénybe elsődleges mezőgazdasági termeléshez.
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás nem ítélhető oda olyan vállalkozásnak, amely a támogatás
odaítélésekor még nem tett eleget valamennyi, az Európai Bizottság által hozott, állami támogatás
visszafizettetésére irányuló, Magyarországnak címzett határozat alapján fennálló visszafizetési
kötelezettségének.
Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás nem halmozható olyan egyéb állami támogatással, amely
részben vagy egészben ugyanazon elszámolható költségekhez kapcsolódik, amennyiben a halmozás az
érintett támogatásra alkalmazandó legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg
túllépéséhez vezet.
Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel
nem rendelkező állami támogatással halmozható.
A támogatási jogviszony keretében induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetén nem írhatók elő a
következő feltételek:
1. Mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny
vállalkozás részére nyújtott támogatás esetén a támogatás összege az elsődleges termelőktől
beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján
nem kerülhet rögzítésre, és nem írható elő a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy
részleges továbbítása;
2. A támogatás nem köthető exportált mennyiségekhez, és nem nyújtható értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb
folyó kiadásokhoz.
3. A támogatás feltételéül nem írható elő import áru helyett hazai áru használata, vagy az európai uniós
jog megsértését eredményező egyéb feltétel.
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás azon, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozás részére nyújtható,
amely legfeljebb öt éve került bejegyzésre, még nem osztott fel nyereséget, nem egy másik vállalkozás
tevékenységét vette át és az alábbi kivétellel nem összefonódás útján jött létre.
Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött, a fenti feltételeknek egyébként megfelelő
vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő legrégebbi vállalkozás
bejegyzésétől számított öt év még nem telt el.
Egy vállalkozás által induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímen elérhető támogatás maximális
összegét a vállalkozás székhelye határozza meg.

Azon induló vállalkozások esetén, amelyek székhelye a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (Atr.) 25. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti településen található2, a vissza nem térítendő támogatásként és
tőkebefektetésként igénybe vehető induló vállalkozásnak nyújtott támogatások összesen nem
haladhatják meg a hatszázezer eurót, az Atr. 25. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti régióban3 található
vállalkozás esetén a nyolcszázezer eurót, egyéb régióban, illetve településen található székhelyű
vállalkozás esetén pedig a négyszázezer eurót. Ha a vállalkozás innovatívnak minősül,4 a fenti
határértékek kétszeresét lehet alkalmazni.
Ha a vállalkozás még nem kapott induló vállalkozásnak nyújtott támogatást korábban, a fenti
támogatási keretek a rendelkezésére állnak, tehát a programban részt vehet.
Ha a vállalkozás már kapott induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímén támogatást
korábban:
A fenti maximális összegeket ebben az esetben csökkenteni kell a vissza nem térítendő támogatás vagy
a tőkebefektetés összegével, ha a vállalkozás induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként vissza nem
térítendő támogatásban vagy tőkebefektetésben részesült.
Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás adható más támogatási formában is (a 651/2014/EU
bizottsági rendelet – általános csoportmentességi rendelet5 – 22. cikk (3) bekezdés a) és b) pontja
szerint nem piaci kamatozású hitel vagy nem piaci díj ellenében nyújtott kezességvállalás formájában).6
2

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd,
Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál,
Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza,
Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor,
Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Piliscsaba,
Pilisjászfalu, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob,
Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős,
Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés,
Verőce, Verseg és Zebegény
3
Közép-Magyarország (és Budapest) kivételével valamennyi régió.
4
innovatív vállalkozás: az a vállalkozás, amely független szakértő értékelésével alá tudja támasztani, hogy a
belátható jövőben új, vagy az iparági legmodernebb technikához képest, jelentős javulást eredményező,
ugyanakkor technológiai vagy ipari sikertelenség kockázatát magában hordozó terméket, szolgáltatást vagy
folyamatot fejleszt ki, vagy amely esetén a támogatás nyújtását megelőző három év legalább egyikében a
működési költségek legalább 10%-át kutatás-fejlesztési költségek teszik ki, 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2.
§ (1) bekezdés 42. pont.
5
A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187.,
2014.6.26., 1. o.) és az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló
támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá
a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a
702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő
módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.)
6
A kedvezményes kamatozású, illetve nem piaci díjazású kezességvállalással biztosított hitel esetén a vissza nem
térítendő támogatásra/tőkebefektetésre vonatkozó maximális értéknek (400 ezer, 600 ezer vagy 800 ezer euró)
egy magasabb maximális hitelösszeg felel meg (kedvezményes kamatozású hitelnél alapesetben 1, 1,5 és 2 millió
euró, nem piaci díjazású kezesség esetén alapesetben 1,5, 2,25 és 3 millió euró, de lásd a csoportmentességi
rendelet 22. cikk (3) bekezdés a) és b) pontját/a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdését és 44. §
(2) bekezdését).

Ha a vállalkozás induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként korábban hitelt vagy kezességvállalást
kapott a 22. cikk (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerint, akkor az induló vállalkozásnak nyújtott
támogatásként elérhető, előző bekezdés szerinti maximális vissza nem térítendő támogatást
csökkenteni kell az igénybe vett nem piaci kamatozású hitel/nem piaci díjazású kezességgel biztosított
hitel névértéke, és az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímén elméletileg elérhető
maximális nem piaci kamatozású hitel/nem piaci díjazású kezességgel biztosított hitel névértéke
arányában csökkentendő.
Azaz, ha a vállalkozásnak nyolcszázezer euró vissza nem térítendő támogatás lenne nyújtható induló
vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímén, de már kapott egymillió euró névértékű kedvezményes
kamatozású hitelt ugyanezen a jogcímen, akkor a vissza nem térítendő támogatásként elérhető
maximális induló vállalkozásnak nyújtott támogatás összegét csökkenteni kell a kedvezményes
kamatozású hitel névértéke (1 millió euró), és az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímén
elérhető maximális kedvezményes kamatozású hitelösszeg (esetünkben 2 millió euró) hányadosának
arányában, azaz 50%-kal. Ez azt jelenti, hogy 800 ezer euró helyett csak 400 ezer euró vissza nem
térítendő támogatást kaphat a vállalkozás induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként, mivel már
igénybe vett ugyanezen a jogcímen korábban hitelt.
Egy példa: egy szegedi székhelyű induló vállalkozás 200 ezer euró tőkebefektetést, 100 ezer euró vissza
nem térítendő támogatást és 500 ezer euró kedvezményes kamatozású hitelt kapott, induló
vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímén. Az általa induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként
elérhető vissza nem térítendő támogatást a következőképpen kell kiszámítani:
800 ezer euró (a régióban elérhető elméleti maximum) mínusz 100 ezer euró (vissza nem térítendő
támogatás) mínusz 200 ezer euró (tőkebefektetés), és csökkentve további 200 ezer euróval a hitel
miatt (800 ezer euró*500 ezer euró [a hitel névértéke]/2 millió euró [a maximális névérték], azaz 200
ezer euró). Így a szegedi székhelyű vállalkozás induló vállalkozás jogcímén legfeljebb 300 ezer euró
vissza nem térítendő támogatásban részesülhet.
Ha tehát a vállalkozás korábban részesült induló vállalkozásnak nyújtott támogatásban, azt kell
ellenőriznie, hogy a program keretében nyújtandó támogatásra van-e még elegendő kerete.

5. A Csekély összegű (de minimis) támogatásra vonatkozó szabályok
A de minimis szabályok alkalmazásának folyamata a https://tvi.kormany.hu/de-minimis oldalon
közzétett szabályoknak megfelelően történik.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, amelyet térítésmentes szolgáltatás formájában
vesz igénybe a vállalkozás. A támogatástartalom az igénybe vett szolgáltatás piaci ára, illetve az IFKA
tanácsadásának költsége.
A részletes szabályokat a „Részletes tájékoztató az általános csekély összegű támogatásról” című
dokumentum tartalmazza, amely az alábbi címen került közzétételre:
https://tvi.kormany.hu/download/9/6c/c1000/%C3%A1ltDM_2017_05_10.pdf

5.1 Általános szabályok
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet7 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon
vállalkozás8 részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100 000
eurónak megfelelő forintösszeget9. Ez a csekély összegű támogatás teherszállító járművek
vásárlására nem vehető igénybe.
Amennyiben egy vállalkozás az ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi
árufuvarozás mellett olyan tevékenységet is végez, amelyre a 200 000 eurónak megfelelő
felső határ vonatkozik, a vállalkozásra a 200 000 eurónak megfelelő felső határ alkalmazandó,
feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel – pl. a tevékenységek szétválasztása
vagy a költségek megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy a közúti árufuvarozási
tevékenységnek juttatott támogatás összege nem haladja meg a 100 000 eurónak megfelelő
forintösszeget. A közúti árufuvarozási tevékenység után nyújtható, legfeljebb 100 000 eurós
csekély összegű támogatás nem használható fel teherszállító jármű vásárlására.
Összefonódás és felvásárlás esetén az egyesülő vállalkozásoknak a releváns időszakon belül
nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak
meghatározásához, hogy bármely – az új vagy a felvásárló vállalkozásnak nyújtandó – újabb
csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt. Az összefonódást
vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás a műveletet
követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott
csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell
betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással
támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű
7

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.).
8
„Egy és ugyanazon vállalkozás”: valamennyi vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike
fennáll:
a) valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével;
b) valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy
felügyeleti testülete tagjainak többségét;
c) valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi
vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében
meghatározott rendelkezésnek megfelelően;
d) valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb
részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei,
illetve tagjai szavazati jogának többségét.
Az a)–d) pontokban említett kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező
vállalkozásokat is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
9

Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti
értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
5.2 Eljárási és nyilvántartási kötelezettségek
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (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 nyújtójának kötelessége, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét arra, hogy
a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az
odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása
esetén azokat köteles bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell
szolgáltatni.
A támogatónak írásban tájékoztatnia kell a vállalkozást a támogatás bruttó támogatási
egyenértékben kifejezett összegéről, és arról, hogy az csekély összegűnek minősül,
kifejezetten hivatkozva a rendeletre, valamint megadva e rendelet címét és az Európai Unió
Hivatalos Lapjában való kihirdetésének adatait (lásd az első lábjegyzetet).
5.3 Kizárt ágazatok/tevékenységek
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban
tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása,
amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások
által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása,
nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó
támogatás10;

10

A kivétel szűken értelmezendő; kizárólag a az (1) exportált mennyiségekhez, az (2) értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez és az (3) exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő más folyó
kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatást zárják ki a de minimis szabályok. Az 1407/2013/EU rendelet (9)
preambulumbekezdése ezt azzal egészíti ki, hogy (például) a kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy
új, vagy már meglévő terméknek egy másik tagállamban vagy harmadik országban lévő új piacra történő

e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára
nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az
1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel
nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel
biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a
rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.
5.4 Támogatáshalmozási szabályok
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó
vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április
25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o., a továbbiakban: 360/2012/EU
rendelet) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű
támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély
összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében (200 000/100
000 eurós felső határok) meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy
azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a
támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben, vagy a Bizottság által
elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített
maximális intenzitást vagy összeget.

6. Az állami támogatásra vonatkozó szabályok
A Felhívás 3.1.2.1. 10) pontjában szereplő támogatható tevékenységekre uniós versenyjogi
szempontból a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós
versenyjogi értelemben vett, állami támogatási szabályokról szóló 255/2014.(X. 10.) Korm. rendelet 6.
§ 1. pont: a versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése jogcímen a következő támogatási kategóriákra
vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:

bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában
nem minősülnek exporttámogatásnak. Ezek a példák is érzékeltetik, hogy szűk kivételről van szó.

6.1 Általános szabályok:
1) Az átmeneti támogatásra (ezen pont vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) vonatkozó
részletes szabályokat az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a
gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című,
2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (HL C 91,
2020.03.20., 1. o., a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakasza, az Európai Bizottságnak az
SA.56994 (2020/N) számú ügyben hozott számú C(2020) 2535 final számú határozata, a 20142020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 85/A85/F. §-ai, valamint az Atr. szabályozza.
2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
3) A támogatás a 255/2014. (X.10) Korm. rendelet 21. §-a szerint halmozható az Atr. 2. § 1. pontja
szerinti egyéb állami támogatással.
4) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az
Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, kivéve azt a 2019.
december 31-én nehéz helyzetben levő mikro- vagy kisvállalkozást, amely a támogatási döntés
időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá
az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
5) A támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe
véve nem haladhatja meg a 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
6) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben
meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő
vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás 5) pont szerinti
legmagasabb mértékét.
7) Az egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény alapján az Atr.
18/A–D. §-ainak megfelelően közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában,
ha a támogatás támogatástartalma meghaladja a 100 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.
8) A támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.
9) A támogatás a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 6. § 1. pontja szerinti célra nyújtható.
10) A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.

7. Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás, a csekély összegű (de minimis) és az
átmeneti támogatás nyújtásának módja a Projekt keretében
A Projekt keretében az együttműködésre kiválasztott vállalkozások részére az IFKA belső erőforrásokon
túl (továbbiakban: IFKA tanácsadó) nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes eljárásban kiválasztott
tanácsadón
keresztül
(továbbiakban:
külső
tanácsadó)
vállalkozásfejlesztési
tanácsadási szolgáltatásokat nyújt, amelyek igénybevételének szabályait együttműködési
megállapodás szabályozza. A Projekt megvalósítása során nem történik pénzbeli támogatás folyósítása
vagy odaítélése, sem az IFKA és az Együttműködő Vállalkozás között, sem a Tanácsadó és az
Együttműködő Vállalkozás között. A szolgáltatásnyújtás során keletkező költségeket közvetlenül az
IFKA finanszírozza és egyenlíti ki a tanácsadó cégek felé. A támogatástartalom a külső tanácsadói
költségeknek az Együttműködő Vállalkozások helyett az IFKA általi finanszírozása, valamint az
Együttműködő Vállalkozások által térítésmentesen igénybe vett IFKA tanácsadói szolgáltatások
költségei alapján kerül megállapításra.

8. Az IFKA kötelezettségei a végső kedvezményezetteknek nyújtott induló vállalkozásnak
nyújtott támogatás, csekély összegű (de minimis) és átmeneti támogatások kapcsán

Csekély összegű (de minimis) esetében:
A Projekt keretében a végső kedvezményezetteknek nyújtott csekély összegű (de minimis)
támogatásként nyújtott térítésmentes szolgáltatások esetében az IFKA az alábbi kötelezettségek
teljesítésére köteles:
a) Tájékoztatja az Együttműködési Megállapodás megküldésével a célcsoportba tartozó
támogatott vállalkozásokat (végső kedvezményezettek), hogy a Felhívás 3.1.2.1. 10.) pont
szerinti, ingyenesen nyújtott szakmai szolgáltatások meg nem fizetett díja (támogatástartalom
összegben kifejezve) csekély összegű („de minimis”) támogatásnak minősül, amelyre a
vonatkozó rendelkezéseket jelen Útmutató 5. pontja tartalmazza.
b) Legkésőbb a programban való részvételt alátámasztó Együttműködési Megállapodás
megkötéséig digitális formában, a 1. számú mellékletben szereplő sablon szerint nyilatkoztatja
az Együttműködő Vállalkozást, hogy:
1.) A Társaság, valamint az 1407/2013/EU rendelet szerinti, vele egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő vállalkozások a 255/2014. (X. 10.) Korm.rendelet 100.§-a szerint
csekély összegű támogatásban jelen pénzügyi év, valamint az előző két pénzügyi év alatt nem
vette igénybe annak maximális összegét, és az Együttműködési Megállapodás megkötésekor
rendelkezésre fog állni a projekt maximális átadott támogatásának 1.000.000 Ft-os összege.
Ennek a nyilatkozatnak az elfogadásával a vállalkozás arról is nyilatkozik, hogy a vállalkozás
bármely forrásból, csekély összegű (a továbbiakban: „de minimis”) támogatási jogcímen
Magyarországon odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma – három év vonatkozásában (a
megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben) – a kedvezményezett és
a vele egy és ugyanazon11 tekintetében nem haladta meg a 200.000, a közúti kereskedelmi
árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző egy és ugyanazon vállalkozások esetében a
100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is.
2.) A vállalkozás tudomásul veszi a csekély összegű támogatásban nem részesíthető
vállalkozások tevékenységi körére vonatkozó előírásait. A Projekt kizárólag olyan végső
kedvezményezettek részére biztosíthatja a szolgáltatást, amelyek nyilatkozatuk alapján
megfelelnek a „de minimis” támogatások igénybevételére vonatkozó feltételeknek.
c) Kiszámítja a továbbadott előnyként nyújtott támogatás támogatástartalmát, valamint
kiállítja és a támogatott rendelkezésére bocsátja a 2. számú melléklet szerinti igazolást. A
célcsoportba tartozó támogatott vállalkozás tudomásul veszi, hogy a támogatástartalom (azaz
a szervezetére jutó, a Projekt fenti, csekély összegű támogatás jogcím alá tartozó
tevékenységével összefüggő szolgáltatás költségéből számított támogatástartalom nagysága).
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1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás

kiszámítása az IFKA mint projektgazda által megvalósított Projekt keretében történik, az IFKA
feladata és kötelezettsége.
d) Együttműködési Megállapodást köt ÁSZF formájában, amelyben rögzíti a továbbadott előny
tárgyát képező szolgáltatást, és a nyújtott támogatás várható támogatástartalmát.
e) Igazolást állít ki a csekély összegű támogatásról a mellékletnek megfelelően a megítélt
támogatás vonatkozásában.
f) Nyilvántartja az IFKA által továbbadott támogatásokat a támogatás odaítélésének napjától
10 évig.
g) Tájékoztatja a célcsoportba tartozó támogatott vállalkozás iratmegőrzési kötelezettségéről,
mely szerint a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
napjától számított tíz évig köteles megőrizni,12 és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása
esetén, 5 napon belül köteles azokat bemutatni és a támogatással kapcsolatban adatokat
szolgáltatni.

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás esetében:

A Projekt keretében a végső kedvezményezetteknek Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás
jogcímen biztosított térítésmentes szolgáltatások esetében az IFKA az alábbi kötelezettségek
teljesítésére köteles:
a) Tájékoztatja az Együttműködési Megállapodás megküldésével a célcsoportba tartozó
támogatott vállalkozásokat (végső kedvezményezettek), hogy a Felhívás 3.1.2.1. 10.) pont
szerinti, ingyenesen nyújtott szakmai szolgáltatások meg nem fizetett díja (támogatástartalom
összegben kifejezve) induló vállalkozásnak nyújtott támogatásnak minősül, amelyre a
vonatkozó rendelkezéseket jelen Útmutató 4. pontja tartalmazza.
b) Legkésőbb a programban való részvételt alátámasztó Együttműködési Megállapodás
megkötéséig digitális formában, a 1. számú mellékletben szereplő sablon szerint nyilatkoztatja
az Együttműködő Vállalkozást, hogy: a Társaság, valamint a Tao. törvény 4. § 23. pontja szerint
kapcsolt vállalkozásának minősülő jogalanyok nem vették igénybe az induló vállalkozásnak
nyújtott támogatás jogcímén vissza nem térítendő támogatásként nyújtható támogatás
maximális összegét, és az Együttműködési Megállapodás megkötésekor rendelkezésre fog állni
a projekt maximális átadott támogatásának 1.000.000 Ft-os összege.
c) Kiszámítja a továbbadott előnyként nyújtott támogatás támogatástartalmát, valamint
kiállítja és a támogatott rendelkezésére bocsátja a 3. számú melléklet szerinti igazolást. A
célcsoportba tartozó támogatott vállalkozás tudomásul veszi, hogy a támogatástartalom (azaz
a szervezetére jutó, a Projekt fenti, induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím alá tartozó
tevékenységével összefüggő szolgáltatás költségéből számított támogatástartalom nagysága).

12

1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében

kiszámítása az IFKA mint projektgazda által megvalósított Projekt keretében történik, az IFKA
feladata és kötelezettsége.
d) Együttműködési Megállapodást köt ÁSZF formájában, amelyben rögzíti a továbbadott előny
tárgyát képező szolgáltatást, és a nyújtott támogatás várható támogatástartalmát.
e) Igazolást állít ki az induló vállalkozásnak nyújtott támogatásról a mellékletnek megfelelően a
megítélt támogatás vonatkozásában.
f)

Nyilvántartja az IFKA által továbbadott támogatásokat a támogatás odaítélésének napjától
10 évig.

g) Tájékoztatja a célcsoportba tartozó támogatott vállalkozás iratmegőrzési kötelezettségéről,
mely szerint a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
napjától számított tíz évig köteles megőrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása
esetén, 5 napon belül köteles azokat bemutatni és a támogatással kapcsolatban adatokat
szolgáltatni.

Átmeneti támogatás esetében:

A Projekt keretében a végső kedvezményezetteknek nyújtott átmeneti támogatásként nyújtott
térítésmentes szolgáltatások esetében az IFKA az alábbi kötelezettségek teljesítésére köteles:
a) Tájékoztatja az Együttműködési Megállapodás megküldésével a célcsoportba tartozó
támogatott vállalkozásokat (végső kedvezményezettek), hogy a Felhívás 3.1.2.1. 10.) pont
szerinti, ingyenesen nyújtott szakmai szolgáltatások meg nem fizetett díja (támogatástartalom
összegben kifejezve) átmeneti támogatásnak minősül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket
jelen Útmutató 6. pontja tartalmazza.
b) Legkésőbb a programban való részvételt alátámasztó Együttműködési Megállapodás
megkötéséig digitális formában, az 1. számú mellékletben szereplő sablon szerint
nyilatkoztatja az Együttműködő Vállalkozást, hogy:
1.) az Együttműködési Megállapodás megkötésekor rendelkezésre fog állni a projekt
maximális átadott támogatásának 1.000.000 Ft-os összege. Ennek a nyilatkozatnak az
elfogadásával a vállalkozás arról is nyilatkozik, hogy a vállalkozás bármely forrásból,
átmeneti támogatási jogcímen Magyarországon odaítélt támogatás bruttó
támogatástartalma a Társaság, valamint a Tao. törvény 4. § 23. pontja szerint kapcsolt
vállalkozásának minősülő jogalanyok tekintetében nem haladta meg az 2.300.000 eurónak
megfelelő forintösszeget.
2.) 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz
helyzetben levő vállalkozásnak, kivéve azt a 2019. december 31-én nehéz helyzetben levő
mikro- vagy kisvállalkozást, amely a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. §
(4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d)
pontja szerinti körülmény sem áll fenn

c) Kiszámítja a továbbadott előnyként nyújtott támogatás támogatástartalmát, valamint
kiállítja és a támogatott rendelkezésére bocsátja a 4. számú melléklet szerinti igazolást. A
célcsoportba tartozó támogatott vállalkozás tudomásul veszi, hogy a támogatástartalom (azaz
a szervezetére jutó, a Projekt fenti, átmeneti támogatás jogcím alá tartozó tevékenységével
összefüggő szolgáltatás költségéből számított támogatástartalom nagysága) kiszámítása az
IFKA mint projektgazda által megvalósított Projekt keretében történik, az IFKA feladata és
kötelezettsége.
d) Együttműködési Megállapodást köt ÁSZF formájában, amelyben rögzíti a továbbadott előny
tárgyát képező szolgáltatást, és a nyújtott támogatás várható támogatástartalmát.
e) Igazolást állít ki az átmeneti támogatásról a mellékletnek megfelelően a megítélt támogatás
vonatkozásában.
f) Nyilvántartja az IFKA által továbbadott támogatásokat a támogatás odaítélésének napjától
10 évig.
g) Tájékoztatja a célcsoportba tartozó támogatott vállalkozás iratmegőrzési kötelezettségéről,
mely szerint a támogatással kapcsolatos okiratokat és dokumentumokat a támogatási döntés
napjától számított tíz évig köteles megőrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása
esetén, 5 napon belül köteles azokat bemutatni és a támogatással kapcsolatban adatokat
szolgáltatni.

A szolgáltatások listája a következő:
Hazai mikro,- kis- és középvállalkozások számára nyújtott szolgáltatások
Szolgáltatás neve
Részletes leírás
Fejlesztési
A
eszköz
szolgáltatás
értéke
A generációváltás előtt álló  cégértékelés
Cégre
Cégátadást segítő komplex
kkv-k
számára  tanácsadói
fordítható
szolgáltatás nyújtása a
cégdiagnosztikai
rendszer
maximális
szolgáltatás
generációváltás előtt álló
kialakítása,
valamint  egyéni
időtartam: 3
vállalkozóknak.
tanácsadói
szolgáltatások
nap (3*8
konzultáció
kialakítása.
tanácsadói
A kkv-k gazdasági helyzetét
óra)
felmérő
cégdiagnosztikai
rendszer
kialakítása:
Tanácsadói
pénzügyi
átvilágítás,
óradíj:
technológiai fejlettségi szint,
20.000 Ft
illetve
szervezetfejlesztési
szempontú felmérés.
Összesen:
Szakértői támogatás nyújtása
480.000 Ft
a cégátadási folyamatok
lebonyolításához – kkv-kat
támogató
intézményrendszer
fejlesztése,
valamint
a
finanszírozási lehetőségek
bővítése.
Eredménytermékek:
 cégdiagnosztika
 átadhatósági terv
 cégérték
meghatározás
 forrás kiajánlás
 kérdőív és Cégre
A válságba sodródott, illetve
Cégdiagnosztikai szolgáltatás
kiértékelése fordítható
a
generációváltás
előtt
álló
nyújtása a projekt célcsoportjába
maximális
 egyéni
kkv-k
számára
tartozó vállalkozásoknak.
konzultáció időtartam:
cégdiagnosztikai
rendszer
1,5
nap
kialakítása.
(1,5*8
tanácsadói
A kkv-k gazdasági helyzetét
óra)
felmérő
cégdiagnosztikai
rendszer
kialakítása:
Tanácsadói
pénzügyi
átvilágítás,
óradíj:
technológiai fejlettségi szint,
20.000 Ft
illetve
szervezetfejlesztési
szempontú felmérés, illetve
igény esetén a kapott

eredmények
egyéni
keretében.
Részvétel a projekt
célcsoportjába tartozó
vállalkozások ismereteinek
bővítését és tapasztalatainak
megosztását célzó konferencián
Részvétel a projekt
célcsoportjába tartozó
vállalkozások ismereteinek
bővítését és tapasztalatainak
megosztását célzó
műhelybeszélgetésen/workshopon

kiértékelése
konzultáció

1. Szakmai szervezetek
és külső szakértők
bevonásával
a
generációváltás
előtt/alatt álló kkv-k
működését
segítő
szakértők
felkészítése
a
cégátadás menetére,
folyamatára.
Regionális szinten a
helyi
vállalkozásfejlesztési
szervezetek
tanácsadóinak
bevonása.
2. Generációváltás és
Második
esély/Vállalkozói
újrakezdés
témakörben szakmai
rendezvények
tartása
a
célcsoportba tartozó
vállalkozások
számára.

Összesen:
240.000 Ft


konferencia

10.400 Ft



workshop

11.700 Ft

9. A támogatást befolyásoló adatok megváltoztatásának eljárási rendje
Az IFKA feladata, hogy a program ideje alatt felmerülő, a továbbadott támogatást befolyásoló
adatokban, folyamatokban bekövetkező változásokat átláthatóan, és mindkét fél (IFKA, és
együttműködő szervezet) számára kielégítően kezelje. A Felhívásban a változások kezelésére a projekt
keretében létrejövő ügyfélszolgálati rendszeren, valamint a személyes tanácsadókon keresztül nyílik
lehetőség.
A projekt előkészítési szakaszban előre azonosításra kerültek azok a lehetséges változások, amelyek
esetében az ügyfélnek és az IFKA-nak szüksége lehet módosításra, és ezekre szabványos folyamatot
dolgoz ki:


Kkv cégjegyzésre jogosult személy megváltozik







Kkv 1. melléklet szerinti nyilatkozat tételére meghatalmazott természetes személy személye
megváltozik
Kkv eseményen mégsem vett részt
Kkv KMR régión kivüli telephelye megváltozik KMR régión belülire
Kkv neve, adószáma megváltozik
Kkv fő TEÁOR száma megváltozik nem támogatottra

Az ebbe körbe tartozó változási kérelmeket az IFKA vállalja, hogy max. 5 munkanap alatt feldolgozza.
Az alábbi körbe tartozó változási kérelmeknél és a következő szabványos folyamatoknál, pedig az IFKA
max. 15 munkanap alatt dolgozza fel:




Kkv megszűnik
Kkv mégsem felel meg a Kkv szabályoknak
Kkv időközben (regisztráció után) már nem Kkv-nak minősül.

10. Mellékletek
1. számú melléklet
EGYÜTTMŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁS NYILATKOZATAI
Alulírott …. mint a ....................................... (székhely: …………………………, telephelye:……………. adószám:
………………………………………..) képviseletére jogosult személy az alábbiak szerint nyilatkozom.
A 202X … napján az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. és a közöttünk létrejött Együttműködési
Megállapodás …. pontja alapján nyilatkozom, hogy a hazai mikro,- kis- és középvállalkozások számára
nyújtott szolgáltatások igénybevételében szervezetünk részéről az alábbi személy(ek) vesznek részt:
Az igénybe vett szolgáltatás típusa: ........................................................................................................
Név:
Pozíció:

Név:
Pozíció:

Együttműködő Vállalkozás részéről kapcsolattartásra jogosult személy:
Név:
Pozíció:
E-mail:
Telefon:

3. Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 2004. évi
XXXIV. törvény (KKV törvény) szerinti besorolásnak megfelelően Társaságunk




mikrovállalkozásnak
kisvállalkozásnak
középvállalkozásnak minősül.13

4. Nyilatkozom, hogy amennyiben jelen Együttműködési Megállapodás megkötésre kerül az átmeneti
közlemény lejártáig, úgy abban az esetben átmeneti támogatás jogcím terhére kívánom igénybe venni
a nyújtott szolgáltatásokat. Társaságunk, valamint annak kapcsolt vállalkozásai átmeneti támogatás
jogcímén támogatásban
13

A megfelelő válasz aláhúzandó




nem részesültek
az alábbiak szerint részesültek:

Támogatás
odaítélésének
dátuma

Támogatás
Támogatásban
jogcíme
részesült szervezet
(átmeneti
neve
támogatás)

Támogató szervezet

Támogatás
összege (Ft)

ÖSSZESEN:

Kijelentem továbbá, hogy Társaságunk 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b)
bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, kivéve azt a 2019. december 31-én nehéz
helyzetben levő mikro- vagy kisvállalkozást, amely a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6.
§ (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja
szerinti körülmény sem áll fenn.
a) igen
b) nem

5. Amennyiben nem átmeneti támogatás jogcímen kívánom a szolgáltatásokat igénybe venni, úgy
abban az esetben a GINOP-1.1.10-20-2020-00001 sz. támogatott projekt pályázati felhívásának 3.2.
pontja alapján nyilatkozom, hogy Társaságunk az alábbi támogatási kategóriába tartozik14:
a) Legfeljebb 5 éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett, nyereséget még nem osztott olyan
kisvállalkozás, amely nem egy másik vállalkozás tevékenységét vette át, azaz induló
vállalkozásnak minősül, és amennyiben vannak kapcsolt vállalkozásai, azokra mind fennállnak
ugyanezek a feltételek (legfeljebb 5 éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett, nem egy másik
vállalkozás tevékenységét vette át) (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 42. §)
b) egyéb vállalkozás.




14

a) pont esetében esetben nyilatkozom, hogy a Társaságunk, valamint annak kapcsolt
vállalkozásai (i) induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímén támogatásban
nem részesültek
az alábbiak szerint részesültek:

A megfelelő válasz aláhúzandó

Támogatás
jogcíme
Támogatás
odaítélésének
dátuma

Támogatásban
részesült szervezet (induló
vállalkozásoknak
neve
nyújtott
támogatás)

Támogató szervezet

Támogatás
összege (Ft)

ÖSSZESEN:

(ii) korábban igénybe vett támogatásokra figyelemmel igénybe vehetik a projekt maximális
továbbadott támogatásának 1.000.000,- Ft-os összegét, figyelemmel a 255/2014. (X. 10.)
Korm. rendelet 43–46. §-ai szerinti számítási szabályokra (lásd a szabályzat 4. pontját) és (iii)
nem tartoznak a 4. pontban rögzített kizárások hatálya alá.
 igen
 nem
b) pont esetében nyilatkozom, hogy Társaságunk, valamint a 1407/2013/EU rendelet szerint
meghatározott, vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő személyek a 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti csekély összegű támogatásban jelen pénzügyi év, valamint az előző két
pénzügyi év alatt15



nem részesültek
az alábbiak szerint részesültek:

Támogatás
odaítélésének
dátuma

Támogatás
Támogatásban
részesült szervezet jogcíme
neve
(de minimis)

ÖSSZESEN:

15

A megfelelő válasz aláhúzandó

Támogató szervezet

Támogatás
összege (Ft)

és az Együttműködési Megállapodás megkötésekor rendelkezésére fog állni a projekt
maximális továbbadott támogatásának 1.000.000 Ft-os összege, és (ii) nem tartoznak az 5.
pontban rögzített kizárások hatálya alá.
 igen
 nem
6. Kijelentem továbbá, hogy a Közép-magyarországi régión kívül van telephelyem, és az
Együttműködési Megállapodás szerinti Szolgáltatásokon keresztül kapott támogatás itt fog
hasznosulni.
a) igen
b) nem
Kelt: …………

………………………………………………..
Együttműködő Vállalkozás

2. számú melléklet
IGAZOLÁS CSEKÉLY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRÓL

Alulírott Barta-Eke Gyula az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
részéről ezúton igazolom, hogy a cég neve (adószáma: cég adószáma), mint kedvezményezett az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,2013.12.24.,1.o.) (a továbbiakban:
1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:

Projekt megnevezése: GINOP-1.1.10-20-2020-00001 – „Magyar kkv-k működési és vezetési
gyakorlatának fejlesztése”
Támogatást nyújtó döntésének száma (együttműködési
megállapodás IFKA iktatószáma):
Támogatás odaítélésének időpontja (együttműködési
megállapodás kelte):
GINOP-1.1.10-20 támogatás típus megnevezése:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 200.000 eurónak, közúti
szállítási ágazat esetében a 100. 000 eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.

Jelen igazolást a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt: Budapest ,………………………………

……………………………………………..
Barta-Eke Gyula
Ügyvezető
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

3. számú melléklet
IGAZOLÁS INDULÓ VÁLLALKOZÁSNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRÓL

Alulírott Barta-Eke Gyula az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva, ezúton igazolom, hogy a -------------<vállalkozás neve>-------------- mint kedvezményezett A Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) és az azt módosító, a 651/2014/EU
rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális
szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a
legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a
702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő
módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.)
alapján a következő induló vállalkozásnak nyújtott támogatásban részesül:
Projekt megnevezése: GINOP-1.1.10-20-2020-00001 – „Magyar kkv-k működési és vezetési
gyakorlatának fejlesztése”
Támogatást nyújtó döntésének száma (együttműködési
megállapodás IFKA iktatószáma):
Támogatás odaítélésének időpontja (együttműködési
megállapodás kelte):
GINOP-1.1.10-20 támogatás típus megnevezése:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

Kelt: Budapest ,………………………………

……………………………………………..
Barta-Eke Gyula
Ügyvezető
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

4. számú melléklet
IGAZOLÁS ÁTMENETI TÁMOGATÁSRÓL

Alulírott Barta-Eke Gyula az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva, ezúton igazolom, hogy a -------------<vállalkozás neve>-------------- mint kedvezményezett az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a
gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020.
március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (HL C 91, 2020.03.20., 1. o) 3.1.
szakasza, az Európai Bizottságnak az SA.56994 (2020/N) számú ügyben hozott számú C(2020) 2535
final számú határozata, a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.)
Korm. rendelet 85/A-85/F. §-ai alapján a következő átmeneti támogatásban részesül:
Projekt megnevezése: GINOP-1.1.10-20-2020-00001 – „Magyar kkv-k működési és vezetési
gyakorlatának fejlesztése”
Támogatást nyújtó döntésének száma (együttműködési
megállapodás IFKA iktatószáma):
Támogatás odaítélésének időpontja (együttműködési
megállapodás kelte):
GINOP-1.1.10-20 támogatás típus megnevezése:
A támogatás bruttó támogatástartalma névértéken:
Kelt: Budapest ,………………………………

……………………………………………..
Barta-Eke Gyula
Ügyvezető
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

