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Módosult a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék 
keretében című felhívás 

 

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent 

„Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében” című (GINOP-2.1.2-

8.1.4-16 kódszámú) felhívás.  

 

A módosítások a felhívás alábbi pontjait érintették:  

Módosuló pont 

megnevezése 

Korábbi szöveg Új szöveg 

4.1. Támogatást 
igénylők köre c) amelyek, éves átlagos 

statisztikai állományi létszáma a 

támogatási kérelmek benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes 

üzleti évben minimum 3 fő volt, 

c) amelyek, éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma a támogatási 

kérelmek benyújtását megelőző legutolsó 

lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő 

volt, 

4.3. A 
támogatási 

kérelem 
benyújtásának 
határideje és 

módja 

Jelen felhívás keretében támogatási 

kérelmek benyújtása 2017. március 

1-től 2019. március 1-ig lehetséges. 

Jelen felhívás keretében támogatási 

kérelmek benyújtása 2017. március 1-től 

2018. február 28-án 12 óráig lehetséges. 

4.4.1.
 Kiválaszt
ási eljárásrend 

Az alábbi értékelési határnapokig 

benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra:  

 

• 2017. május 31.12 óra 00 

perc 

• 2017. augusztus 28. 12 óra 

00 perc 

• 2018. február 15. 12 óra 00 

perc 

• 2018. november 5. 12 óra 00 

perc 

• 2019. március 1. 12 óra 00 

perc 

Az alábbi értékelési határnapokig 

benyújtásra került projektek kerülnek 

együttesen elbírálásra:  

 

• 2017. május 31.12 óra 00 perc 

• 2017. augusztus 28. 12 óra 00 

perc 

• 2017. november 20. 12 óra 00 

perc 

• 2018. február 28. 12 óra 00 perc 

 

5.4. Előleg 
igénylése Jelen felhívás keretében támogatott Jelen felhívás keretében támogatott 
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projektek esetében az 

utófinanszírozású tevékenységekre a 
vissza nem térítendő támogatás és 

kölcsön vonatkozásában igénybe 

vehető támogatási előleg maximális 
mértéke a megítélt vissza nem 

térítendő támogatás 75 %-a és a 

kölcsön 50%-a lehet. 

projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre a vissza nem térítendő 
támogatás és kölcsön vonatkozásában 

igénybe vehető támogatási előleg 

maximális mértéke a megítélt vissza nem 
térítendő támogatás 75 %-a és a kölcsön 

75%-a lehet. 

 


