A Felhívás címe:
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása kombinált hiteltermék keretében
A Felhívás kódszáma:
GINOP-1.2.3-16 és GINOP-8.3.4-1.2.3-16

A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 112,5
milliárd Ft.


amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 37,5 milliárd Ft,



kölcsön összege: 75 milliárd Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése
társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 750-7500 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
a.) Új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám (VTSZ)
lista szerint
b.) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és
szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása
c.) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez, eszközhöz kapcsolódó új
informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) a Felhívás 5. és 6. számú
mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista szerint
d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
e.) A projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek (közbeszerzés)

Kötelező vállalások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges:
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és
működteti azt, valamint a folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt
feltételeknek megfelelően törleszti.
A megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles
adatot szolgáltatni. A kötelező vállalás nem teljesítése szankcionálásra kerül.
A fenti kötelező vállalás teljesítésének vizsgálata a benyújtandó fenntartási jelentések ellenőrzése
során történik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az elszámolható költség
és a támogatás, valamint a kölcsön összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól
vagy képességtől való elmaradás arányában!

A projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

. Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.

Biztosítékok köre
A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a
kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti
évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontja „A
biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató” című fejezet tartalmazza.
A kölcsön vonatkozásában az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság a
vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási kötelezettséget ír elő, az alábbiak
szerint:
Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:






ingatlan jelzálog,
ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
fizetési számla követelésen alapított óvadék ,
gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

A Beruházás tárgyát kötelező bevonni a biztosítéki körbe. Ez alól kivételt képeznek az immateriális
javak.
Zálogjog kikötése esetén szükséges azt elidegenítési- és terhelési tilalommal biztosítani.
A Végső Kedvezményezett köteles a hitel visszafizetésének fedezetéül szolgáló biztosítható
vagyontárgyakat biztosítani, ennek érdekében a biztosítóval teljes körű vagyonbiztosítási szerződést
kötni, amennyiben még nem rendelkezik vagyonbiztosítási szerződéssel. Amennyiben rendelkezik
már biztosítási szerződéssel, de az nem felel meg a jelen pontban írtaknak, úgy köteles azt
megfelelően módosítani. A vagyonbiztosítás összegének el kell érnie a vagyon Bank által elfogadott, a
fedezetértékelés alapjául szolgáló értékét, illetve a vagyon biztosítható hányadának értékét.
Fedezetként csak olyan biztosíték fogadható el, amely értékálló, likvid, piacképes és értékelhető
eszköz, amely jogilag érvényesíthető. Amennyiben a felajánlott biztosíték nem felel meg a fenti

alapvető elvárásoknak, akkor az nem fogadható el biztosítékként. Ilyen például a nagyon egyedi,
korlátozott célra felhasználható vagy jelentősen elhasználódott eszköz, illetve korlátozottan
forgalomképes vagy forgalomképtelen ingatlan, ingóság.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő - legalább a projekt
összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét
kitevő - önerővel kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat. Saját forrásnak a
kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az Európai Unió
intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam
ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó
forrás minősül.

. Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások1:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való
működés időszaka nem számít bele;
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
c) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év
árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15
millió Ft
d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek
vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
Jogi forma szerint:
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
c) szövetkezetek

Gazdálkodási formakód szerint:
a)
b)
c)
d)
e)

113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskola szövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
128 Foglalkoztatási szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
231 Egyéni vállalkozó
232 Egyéb önálló vállalkozó
228 Egyéni cég

A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő
támogatásnak minősül.
A vissza nem térítendő támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a
továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).
A pénzügyi termék keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.
A kölcsön devizaneme HUF.
A Kölcsön kondíciói
Kamat

2 % / év

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék

Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra.

Késedelmi kamat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat

A Végső Kedvezményezett
által
kezdeményezett
szerződésmódosítás díja

Fennálló Kölcsönösszeg 1,5 %-a, de minimum 50.000 Ft
A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével
és az MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint
a Kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel
díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői,
közjegyzői díj).

Egyéb költségek

A
Végső
Kedvezményezett
által
kezdeményezett
szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás
költségei felszámíthatók.
A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor
előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak
romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését
eredményezné.

A kölcsön futamideje

a.) új
ingatlan
Beruházás,
felújtás
esetén
Szerződéskötéstől számított maximum 15 év,
b.) immateriális javak
beszerzése
esetén

a
a

Szerződéskötéstől számított maximum 5 év,
c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti
amortizációjának
végéig,
de
max.
a
Szerződéskötéstől számított 15 év.
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy
rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a
leghosszabb amortizációs idővel rendelkező eszközhöz
tartozó
maximális
futamidőhöz
mérten
szükséges
meghatározni.
Rendelkezésre tartási idő:

Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 18
hónap.

Türelmi idő:

A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de
max. a Szerződéskötéstől számított 24 hónap.

A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége – visszatérítendő, a vissza nem
térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a
támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év
árbevételének kétszerese.

A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 Ft, maximum
50 000 000 Ft.
b) Az igényelhető kölcsön: minimum 10 000 000 Ft, maximum 145 000 000 Ft.
c) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás
összegét.
d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének
30%-a, vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt
összes elszámolható költségének 90%-a lehet

Előleg igénylése
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás
legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája
A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni:
a) Jogi státusz igazolása:
A támogatási kérelem benyújtásához nem szükséges a jogi státusz igazolására vonatkozó
dokumentum csatolása nem egyéni vállalkozó esetében. Egyéni vállalkozóknál a jogi státusz
igazolására alkalmas a vállalkozói igazolvány, vagy Hatósági igazolás a vállalkozói
engedélyről. Működési engedély igazolásként nem fogadható el.

b) Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló
amennyiben az nem került feltöltésre a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra vagy SZJA
bevallás:
A gazdálkodási adatok igazolására az alábbiak fogadhatók el:
aa) gazdasági társaság, szövetkezet esetén a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó és utolsó előtti lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi
összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített
éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás);
Amennyiben a Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok
táblázatának 1. b) pontja alapján releváns, úgy az egyszerűsített éves beszámolóval
rendelkező támogatást igénylők esetében az utolsó három lezárt üzleti év főkönyvi
kivonatának csatolása is szükséges az exportárbevétel alátámasztására.
ab) egyéni vállalkozók részéről az adóhatósághoz benyújtott, cégszerűen aláírt, a támogatási
kérelem benyújtását megelőző három év SZJA bevallásának minden oldala.
Amennyiben a Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 3. Tartalmi értékelési szempontok
táblázatának 1. b) pontja alapján releváns, az utolsó három lezárt üzleti év külföldi
vevőanalitikájának csatolása is szükséges az exportárbevétel alátámasztására.
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy előzetes, azaz közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóvá nem hagyott beszámoló nem fogadható el.
c) Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló
dokumentum:
Az utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évi beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló cégszerűen aláírt dokumentum (pl. jegyzőkönyv,
határozat) másolatát kell benyújtani.
d) Minden költségtétel alátámasztására (kivéve az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási
licenc, gyártási know-how beszerzéseket) 3 db, érvényes egymástól független árajánlatadók
által kiállított árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:












az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói
státuszra vonatkozóan;
a gyártó megnevezését;
az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; a gyártó által meghatározott típusát,
műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén
technikai feltételek és az egyedi költségkalkuláció részletes feltűntetését;
tartozék beszerzése esetén annak jelölését, hogy mely eszközhöz tartozik;
szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;
eszköz beszerzése esetén az ajánlat tárgyának VTSZ számát;
az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a
támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;
az egységárat, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat;
eszközök esetén az eszköz gyártási évét és a forgalmazó nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy az eszköz új;
ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházás esetén a részletes építési, kivitelezési
költségvetést, költségeket.




amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat tartalmaz
betanítást, szállítást és üzembehelyezést is, kérjük ezek költségét külön feltüntetni.
az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzés
esetében 1 árajánlat csatolása szükséges, mely mellékletként tartalmazza szabadalmi
ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozatot.

Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, szükséges azt
átszámítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos árfolyamán. Nem magyar
nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is szükséges mellékelni a teljes árajánlatról.
Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás.
Felhívjuk figyelmét, hogy az árajánlatnak és a Támogatási kérelemben szereplő
táblázatok adatainak meg kell egyezniük. A projekt költségvetésének alapját a
legtakarékosabb árajánlat kell, hogy képezze.
A költségtételek alátámasztására 3 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben
megfelelő árajánlat fogadható el. Amennyiben a hiánypótlást követően sem áll
rendelkezésre az adott költségtétel vonatkozásában a 3 db, formai követelményeknek
teljes mértékben megfelelő árajánlat, akkor az a költségtétel nem elszámolható
költségnek minősül, így azzal a projekt elszámolható összköltsége csökkentésre kerül.
e) A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által
hitelesített aláírásminta:
A támogatást igénylő részéről eljáró személy(ek) jogosultságának igazolására a következő
dokumentumok fogadhatók el:



gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által
hitelesített aláírásminta;
egyéni vállalkozó esetén a támogatást igénylő aláírási címpéldánya/vagy ügyvéd által
hitelesített aláírásminta.

A becsatolt aláírási címpéldánynak/ügyvéd által hitelesített aláírásmintának alkalmasnak kell
lennie a cégszerű aláírás ellenőrzésére.
f)

Tulajdonostársak hozzájárulása - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális
és ingatlan beruházást:
A melléklet benyújtása abban az esetben szükséges és kötelező, amennyiben a projekt
megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a támogatást igénylő (kizárólagos) tulajdona,
továbbá csatolni szükséges a tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozatát a projekt
megvalósításához, és a megvalósítást követő 3 éves üzemeltetéshez.

g) Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról - amennyiben a
támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:
Amennyiben a projektet osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani,
akkor csatolni szükséges a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt használati megállapodást és az ahhoz tartozó használati megosztásra
vonatkozó vázrajzot.
h) Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb
eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt használati megállapodás - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz
infrastrukturális és ingatlan beruházást:

Amennyiben a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan nem a támogatást igénylő
tulajdonát képezi, csatolni szükséges a bérleti szerződést, közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt használati megállapodást, valamint a bérbeadó illetve a
használatba adó hozzájáruló nyilatkozatát a projekt megvalósításához és a támogatást
igénylőre vonatkozó fenntartási időszakra értelmezett üzemeltetéshez. A bérleti
szerződésnek, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati
megállapodásnak kizárólagos joggal biztosítania kell a támogatással megvalósuló beruházás
működtetését legalább a projekt fenntartási időszakára, és tartalmaznia kell a bérleti díjat.
Amennyiben a bérleti szerződésben a bérleti díj összege nem forintban van meghatározva,
szükséges azt átszámítani forintra a támogatási kérelem benyújtását megelőző napon
érvényes MNB hivatalos árfolyamán.
i)

Nyilatkozat építési engedély köteles beruházáról vagy az építési engedély mentességről amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást:
Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély
köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának
NEM feltétele a jogerős építési engedély megléte. A jogerős építési engedélyt az első kifzetési
kérelemhez szükséges csatolni. Az építési engedélynek legalább a kölcsön rendelkezésre
tartási időszak lejáratáig érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a projekt infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz, akkor a
támogatást igénylő arra vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolni, hogy a beruházás építési
engedély köteles vagy sem, továbbá csatolni szükséges a kivitelező nyilatkozatát a
munkálatok megkezdésére vonatkozóan.

j)

Építési tervdokumentáció - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és
ingatlan beruházást:
Amennyiben a támogatási kérelem infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást tartalmaz,
csatolni szükséges az építési tervdokumentációt, amely tartalmazza a tervrajzokat, valamint
az építészeti és technológiai műszaki leírást, költségvetést és csatolni szükséges a
kivitelezővel kötött szerződést.
Új ingatlan beruházás esetén az építési tervdokumentációnak tartalmaznia kell, hogy a
fejlesztéssel érintett ingatlan hogyan felel meg a Felhívás 5.6 f) pontjában megfogalmazott
energiahatékonysági elvárásoknak.

k) A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok,3. Tartalmi értékelési szempontok táblázatának 1. c)
pontjához kapcsolódóan, a beszállítói tevékenység igazolására a támogatási kérelem
benyújtásakor már legalább két éve megkötött beszállítói szerződést, amennyiben ebből a
jogügyletből gazdasági esemény is történt a támogatási kérelem benyújtását megelőző két
évben, valamint, a számlát és a bankszámlakivonatot szükséges csatolni, vagy csatolni kell az
AK tagságot igazoló dokumentumot.
l)

A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok,3. Tartalmi értékelési szempontok táblázatának 1. d)
pontjában szereplő kritérium teljesítéséhez csatolni szükséges a záró elszámolás benyújtását
igazoló dokumentumot, vagy az iparjogvédelmi oltalom meglétét igazoló dokumentumot. Az
iparjogvédelmi oltalom hasznosításának igazolásához szükséges csatolni a támogatási
kérelem benyújtását megelőző két évben kötött hasznosítási szerződést, a gazdasági
eseményt igazoló számlát, illetve bankszámlakivonatot.

m) A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok,3. Tartalmi értékelési szempontok táblázatának 1. g)
pontjában szereplő kritérium igazolásához csatolni szükséges a tulajdoni viszonyokat igazoló
dokumentumot (pl.: társasági szerződés).
n) A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok,3. Tartalmi értékelési szempontok táblázatának 12.
pontjához kapcsolódóan a támogatást igénylő nyilatkozatát szükséges csatolni a tervezett
fejlesztéssel érintett ingatlan barnamezős besorolásáról. A fenti nyilatkozatot szükséges
kiegészíteni fotókkal, valamint az illetékes építéshatóság barnamezős besorolást alátámasztó
igazolásával.
o) A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak
kötelezően megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű munkavállalói
létszámot tartalmazó oldala, vagy belső munkaügyi nyilvántartása.
p) Jóváhagyott közbeszerzési terv
q) Alapító Okirat, Társasági Szerződés utolsó egységes szerkezetű változata
r)

Kft. esetében tagjegyzék, részvénytársaság esetében részvénykönyv-kivonat az 5% feletti
részvényesek megjelölésével

s) Taggyűlési / közgyűlési határozat a hitelfelvételről (amennyiben a társasági szerződés szerint
taggyűlési határozat köteles a hitelfelvétel, egyéb esetben nem szükséges
t)

Tagi hitelnyújtás alapját képező szerződések (amennyiben releváns)

u) Egyéni vállalkozó esetén iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
v) Azonosítási adatlap,
dokumentumai)

tényleges

tulajdonosi

nyilatkozat

(Pmt.

szerinti

azonosítás

w) 30 napnál nem régebbi igazolások a fennálló tartozásokról a Nemzeti Adó és Vámhivataltól
(vagy köztartozásmentes adatbázisban való szereplés) és az illetékes önkormányzatoktól
x) Fedezetként felajánlott ingatlan és/vagy ingóság 90 napnál nem régebbi értékbecslése
(termőföld vagy mezőgazdasági ingatlan esetén elegendő 180 napnál nem régebbi
értékbecslés)
y) Fedezetként felajánlott ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapja
z) Fedezetként felajánlott óvadék meglétéről igazolás

