
 

 

Módosult az Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) című 
felhívás 

Értesítjük a Tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Innovációs 

ökoszisztéma építése (startup és spinoff)” című (GINOP-2.1.5-15 kódszámú) felhívás módosult az 

alábbiak szerint: 

Módosuló 

pont 
megnevezése 

Korábbi szöveg Új szöveg 

Általános 

tájékoztató 

A Felhívás elválaszthatatlan része a Címzetti 
Felhívás tervezete, a Működési Kézikönyv (a 

továbbiakban: MK) és az Általános Útmutató a 
Felhívásokhoz c. dokumentum (a továbbiakban: 
ÁÚF), amely a támogatási kérelem adatlappal 

együtt tartalmazza a projektjavaslat 
elkészítéséhez szükséges összes feltételt.  

Amennyiben jelen Felhívásban foglaltak 

valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-

ban megfogalmazott általános előírásoktól, és 

az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, 

akkor a jelen dokumentumban szabályozottak 

az irányadók. 

A Felhívás elválaszthatatlan része 
a Címzetti Felhívás tervezete, a 

Működési Kézikönyv (a 
továbbiakban: MK) és az 
Általános Útmutató a 

Felhívásokhoz c. dokumentum (a 
továbbiakban: ÁÚF), amelynek 
hatályos verziója megtalálható a 

www.szechenyi2020.hu honlapon, 
amely a támogatási kérelem 
adatlappal együtt tartalmazza a 

támogatási kérelem 
elkészítéséhez szükséges összes 
feltételt. 

 
 
 

 
 
 

 
 

3.2.1. Az európai uniós forrásból támogatott projektek 

kedvezményezettje köteles a projektre 

vonatkozó környezetvédelmi és 

esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, 

(nem kizárólagos jelleggel, lásd ÁÚF 11. pontja) 

a projekt által érintett területen a védett 

természeti és kulturális értékeket megőrizni, a 

fennálló vagy a beruházás során keletkezett 

környezeti kárt és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nem-

megfelelőséget legkésőbb a projekt 

megvalósítása során megszüntetni. 

 

Az európai uniós forrásból 

támogatott projektek 

kedvezményezettje köteles a 

projektre vonatkozó 

környezetvédelmi és 

esélyegyenlőségi jogszabályokat 

betartani, a projekt által érintett 

területen a védett természeti és 

kulturális értékeket megőrizni, a 

fennálló vagy a beruházás során 

keletkezett környezeti kárt és az 

esélyegyenlőség szempontjából 

jogszabályba ütköző nem-

megfelelőséget legkésőbb a 

projekt megvalósítása során 

megszüntetni. 

 

3.3.2. A projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a 

projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a 

projektmegvalósítás során keletkezett 

 



 

 

elszámoló bizonylatok kiegyenlítése megtörtént. 

A projekt pénzügyi befejezésének dátuma a 

projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a 

kedvezményezett által megfelelően elszámolt 

költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés 

dátuma. 

 

3.6. Az általános információnyújtási tevékenységet 

az inkubátornak minimum a továbbutalandó 

támogatás kifizetéséig, azaz a Második Projekt 

Elem zárásáig kötelezően biztosítania kell.  

Amennyiben az Első Projekt Elem keretében 

eszközbeszerzésre kerül sor, és annak 

költségét nem amortizáció vagy bérleti díj 

formájában számolják el, a támogatást igénylő a 

projekt megvalósításának befejezésétől 

számított kkv-k esetében 3 egyéb esetben 5 

évig, a támogatás visszafizetésének terhe 

mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 

1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében 

foglaltaknak. 

 

Az általános információnyújtási 

tevékenységet az inkubátornak 

minimum a továbbutalandó 

támogatás kifizetéséig, azaz a 

Második Projekt Elem zárásáig 

kötelezően biztosítania kell. 

Amennyiben az Első Projekt Elem 

keretében eszköz vételárának 

elszámolására kerül sor, tehát az 

eszköz  költségét nem 

amortizáció vagy bérleti díj 

formájában számolják el, úgy a 

támogatást igénylő a projekt 

megvalósításának befejezésétől 

számított kkv-k esetében 3 egyéb 

esetben 5 évig, a támogatás 

visszafizetésének terhe mellett 

vállalja, hogy a projekt megfelel 

az 1303/2013/EU Rendelet 71. 

cikkében foglaltaknak. 

 

3.7. 
1. A támogatást igénylő inkubátor a 2. pontban 
foglalt mentesség kivételével biztosíték 

nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:  

 garanciavállaló nyilatkozat,  

 ingatlan jelzálogjog,  

 garanciaszervezet által vállalt 

kezesség,  

 biztosítási szerződés alapján 
kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvény.  
 

A biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább a 

kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már 

kifizetett támogatás (beleértve az előleget is) 

együttes összegét. 

2. Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre 
az a kedvezményezett, amely rendelkezik 

legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot 
jelentő) üzleti évvel, és szerepel az adózás 

A támogatást igénylő a 272/2014. 

(XI.5.) Korm. rendelet 84. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján nem 

köteles biztosítékot nyújtani. 

 



 

 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 
32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes 

adózói adatbázisban.8  

A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó 

részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja „A 

biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó 

tájékoztató” című fejezet tartalmazza. 

5.5.1. 
 

Eszközbeszerzés és immateriális javak 
beszerzésének költségei  

  a projekt céljának megfelelő, a 
startupok számára szükséges 

technológiai háttér kialakítása 
érdekében vásárolt speciális műszerek, 
eszközök, laborfelszerelések, szoftverek 

és immateriális javak vásárlása és 
előfizetése számolhatóak el  

  új eszközök és felszerelések költségei 

a projekt megvalósítási időszakában 
való használatuk időtartamára és 
mértékéig (amortizáció) számolhatóak 

el  

 

Eszközbeszerzés és immateriális 

javak beszerzésének költségei 

 a projekt céljának 
megfelelő, a startupok számára 
szükséges technológiai háttér 
kialakítása érdekében vásárolt 

speciális műszerek, eszközök, 
laborfelszerelések, szoftverek és 
immateriális javak vásárlása és 

előfizetése számolhatóak el 

 új eszközök és 
felszerelések költségei a projekt 

megvalósítási időszakában való 
használatuk időtartamára és 
mértékéig (amortizáció) 

számolhatóak el (a 272/2014. (XI. 
5.) Korm. rendelet 5. melléklet 
3.3.10.1.3. alapján támogatásból 

beszerzett tárgyi eszközök után 
értékcsökkenés nem számolható 
el a projekt keretében.) 

 

5.5.2 

3) a pont 

a projekt céljának megvalósítását szolgáló új 

eszközök és felszerelések (műszaki 

berendezések, gépek) költségei a projekt 

megvalósítási időszakában való használatuk 

időtartamára és mértékéig (amortizáció) 

számolhatóak el, vagy ezek bérleti díja 

számolható el 

 

a projekt céljának megvalósítását 

szolgáló új eszközök és 

felszerelések (műszaki 

berendezések, gépek) költségei a 

projekt megvalósítási 

időszakában való használatuk 

időtartamára és mértékéig 

(amortizáció) számolhatóak el, 

vagy ezek bérleti díja számolható 

el (a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendelet 5. melléklet 3.3.10.1.3. 

alapján  támogatásból beszerzett 

tárgyi eszközök után 

értékcsökkenés nem számolható 

el a projekt keretében.) 

 

5.6. 
Az inkubátor vezető testületének tagjai 

esetében legfeljebb 1.200.000 Ft/hó személyi 
jellegű ráfordítás tervezhető/számolható el.  

Inkubátor segédszemélyzet esetében legfeljebb 

Az inkubátor vezető testületének 

tagjai esetében legfeljebb 

1.200.000 Ft/hó személyi jellegű 



 

 

600.000 Ft/hó személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Jelen Felhívás keretében az alábbi költségek 

ráfordítás tervezhető/számolható 

el. 

Az inkubátor egyéb vezető 

beosztású munkavállalóinak 

esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó 

személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el. 

Inkubátor segédszemélyzet 

esetében legfeljebb 600.000 Ft/hó 

személyi jellegű ráfordítás 

tervezhető/számolható el. 

 

 

E-beszerzés funkció használatára 
vonatkozó tájékoztatás:  
A kedvezményezetteknek 

lehetőségük van a pályázati e-
ügyintézés felület e-beszerzés 
funkciójának önkéntes 

használatára. Amennyiben a 
„Beszerzéseim” menüpontba az 
ajánlattételi határidőt megelőzően 

feltöltik beszerzési igényüket, úgy 
azok a http://palyazat.gov.hu/e-
beszerzes oldalon nyilvánosan 

elérhetőek lesznek.  

Az igényt az ajánlattételi határidőt 

megelőzően, az ajánlattételhez 

szükséges ésszerű időben 

javasolt feltölteni. A beszerzési 

igényben lehetőség van 

megjelölni többek között az 

ajánlattétel módját, határidejét, a 

beszerzési igény tárgyát és a 

teljesítési feltételeket. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy az e-beszerzés 

funkció használata nem 

helyettesíti, csupán elősegítheti a 

szokásos piaci ár igazolására 

vonatkozó kötelezettségek 

teljesítését. 

 

 

 

Jelen Felhívás keretében az 

alábbi költségek tekintetében 



 

 

tekintetében összesítőkön történik a 
megvalósítás során az elszámolás:  

 

 kis támogatástartalmú számlák 
összesítővel történik azon forintban 
kiállított számlák elszámolása, amelyek 

alapján az igényelhető utófinanszírozott 
támogatás nem haladja meg az 500 000 
forintot,  

 személyi jellegű költségek összesítőjén 
a projektmenedzsment munkatársak és 
a projekt szakmai megvalósítóinak bér 

és járulékköltségeinek, valamint egyéb 
személyi jellegű ráfordításainak 
elszámolása történik. Az elszámolás 

során a „bérköltség elszámolási 
csomag” táblázatait kell kitölteni és 
felcsatolni excel valamint pdf (aláírt) 

formátumban,   

 utazási és kiküldetési költségek 
összesítővel történik a projekt 

menedzsment és a projekt szakmai 
megvalósításában közreműködő 
munkatársak belföldi és külföldi 

kiküldetés költségeinek elszámolása,  

 anyagköltség összesítő a projekt 
menedzsment és a szakmai 
megvalósításhoz kapcsolódó 

anyagköltség esetében alkalmazandó. 
Az elszámolásra benyújtott számlák 
egyenkénti nettó értékének meg kell 

haladnia az 50.000 Ft-ot,  

 általános (rezsi) költségösszesítőn 
történik a rezsi költségek elszámolása.  

 
A személyi jellegű költségek összesítő 
kivételével, a számlaösszesítők használata 

esetén alátámasztó dokumentum benyújtása 
nem szükséges.  

 

összesítőkön történik a 

megvalósítás során az 

elszámolás:  

 kis támogatástartalmú 

számlák összesítővel 

történik azon forintban 

kiállított számlák 

elszámolása, amelyek 

alapján az igényelhető 

utófinanszírozott 

támogatás nem haladja 

meg az 500 000 forintot, 

• személyi jellegű költségek 

összesítőjén a 

projektmenedzsment 

munkatársak és a projekt szakmai 

megvalósítóinak bér és 

járulékköltségeinek, valamint 

egyéb személyi jellegű 

ráfordításainak elszámolása 

történik. Az elszámolás során a 

„bérköltség elszámolási csomag” 

táblázatait kell kitölteni és 

felcsatolni excel valamint pdf 

(aláírt) formátumban, 

• utazási és kiküldetési 

költségek összesítővel történik a 

projekt menedzsment és a projekt 

szakmai megvalósításában 

közreműködő munkatársak 

belföldi és külföldi kiküldetés 

költségeinek elszámolása,  

• anyagköltség összesítő a 

projekt menedzsment és a 

szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó anyagköltség 

esetében alkalmazandó. Az 

elszámolásra benyújtott számlák 

egyenkénti nettó értékének meg 

kell haladnia az 50.000 Ft-ot, 

• általános (rezsi) 

költségösszesítőn történik a rezsi 

költségek elszámolása.  

  



 

 

• projekt megvalósítási 

időszakában való használatuk 

időtartamára és mértékéig 

elszámolható költségek (Felhívás 

5.5.1 pont, 5) a) alpont második 

bekezdés és az 5.5.2 pont 3) a) 

alpont szerinti költségek) 

elszámolása értékcsökkenési 

összesítőn történik. 

• A személyi jellegű 

költségek, illetve az 

értékcsökkenési összesítő 

kivételével, a számlaösszesítők 

használata esetén alátámasztó 

dokumentum benyújtása nem 

szükséges. 

 

Jelen felhívás alapján szállítói 

finanszírozásra nincs lehetőség. 

Egyszerűsített elszámolásra jelen 

Felhívás keretében nincs 

lehetőség. 

Visszlízing elszámolására jelen 

felhívás keretében nincs 

lehetőség. 

A kedvezményezettnek projekt 

szintű elkülönített számviteli 

nyilvántartást kell vezetnie, a 

projekttel kapcsolatos minden 

dokumentumot elkülönítetten kell 

nyilvántartania, és legalább 2027. 

december 31-éig megőriznie. 

 A 272/2014. (XI.5.) Korm. 

rendelet 5. melléklet 2.3.2.5 b 

pontja értelmében a nem 

közbeszerzés köteles 

beszerzések vonatkozásában az 

alábbi összeférhetetlenségi 

szabályok állnak fenn: 

Nem független az az ajánlattevő,  

 

a) amelyben a támogatást 

igénylő / Kedvezményezett vagy 



 

 

ezek tulajdonosa - irányító vagy 

felügyeleti szerve -, annak tagja, 

és/vagy a szervezet nevében 

nyilatkozattételre, képviseletre 

jogosult személy, továbbá ezen 

személy hozzátartozója az alábbi 

jogok valamelyikét gyakorolja: 

tulajdonosi, fenntartói, 

vagyonkezelői, irányítási, 

képviseleti, munkáltatói, vagy 

kinevezési; 

b) amelynek tulajdonosa - 

irányító vagy felügyeleti szerve -, 

annak tagja, és/vagy a szervezet 

nevében nyilatkozattételre, 

képviseletre jogosult személy, a 

támogatást igénylő / 

Kedvezményezett szervezetében 

vagy ugyanazon beszerzés 

vonatkozásában másik 

ajánlattevő szervezetében az 

alábbi jogok valamelyikét 

gyakorolja: tulajdonosi, fenntartói, 

vagyonkezelői, irányítási, 

képviseleti, munkáltatói vagy 

kinevezési; vagy  

c) ha a támogatást igénylő / 

Kedvezményezett vagy másik 

ajánlattevő vonatkozásában 

partner vagy kapcsolt 

vállalkozásnak minősül. 

Az összeférhetetlenség 

vonatkozásában hozzátartozónak 

minősül Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 

1. és 2. pontja értelmében a 

házastárs, az egyeneságbeli 

rokon, az örökbefogadott, a 

mostoha- és a nevelt gyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a 

nevelőszülő, a testvér, az élettárs, 

az egyeneságbeli rokon 

házastársa, a házastárs 

egyeneságbeli rokona és testvére, 

és a testvér házastársa. 

 



 

 

 


