A Felhívás 1. számú szakmai melléklete
Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok:

1.

2.

A támogatást igénylő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban:
Áht.) foglaltak szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.
Köztulajdonban álló gazdasági társaság támogatást igénylő az Áht.-ban foglaltak szerint a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett.

3.

A támogatást igénylő nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt.

4.

A támogatást igénylőnek harmadik személy irányában nem áll fenn olyan kötelezettsége, amely
a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

5.

A támogatást igénylő nem szolgáltatott a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot és nem tett ilyen nyilatkozatot.

6.

A támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási
vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt.

7.

A támogatást igénylő megfelel a felhívásra vonatkozó állami támogatási szabályoknak.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy az alábbiakat:
A rendelkezésre álló forrásból a nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyék (Bács-Kiskun,
Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) a lakosságszám alapján számítotthoz képest további 10%os mértékű többletforrásban részesülnek, azaz a rendelkezésre álló forrás legalább 66,46 %-a,
5 981 508 529 Ft részükre áll rendelkezésre.

8.

Amennyiben a fentiekben meghatározott kiemelt és nem kiemelt megyékre jutó keret
valamelyike kimerül, a Támogató az egyéb megyékben beérkezett igények figyelembe vételével
felülvizsgálja a keretek belső megoszlását.
Amennyiben egy támogatást igénylő mind a kiemelt megyék, mind a nem kiemelt megyék
keretére kérelmet nyújt be,a költségek a fenti keretet az egyes megvalósítási helyszínek
függvényében terhelik.

9.

A támogatást igénylő nagyvállalkozás, azaz nem minősül a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete
alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak.

10.

A támogatást igénylő átlagos statisztikai állományi létszáma elérte a 250 főt a benyújtást
megelőző legutolsó három teljes, lezárt üzleti év mindegyikében.

11.

A támogatást igénylő éves nettó árbevétele a benyújtást megelőző legutolsó három teljes, lezárt
üzleti év egyikében elérte a 150 000 000 000 Ft-ot.

A Felhívás 4.1 ac) pont szerinti elvárás vizsgálatakor a támogatást igénylő éves nettó árbevétele
mellett figyelembe vehető az igénylő partner- és/vagy kapcsolt vállalkozásainak éves nettó
árbevétele. Az elvárás teljesítésének vizsgálatakor a figyelembe vehető adatok 100%-ban
összesítésre kerülnek.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

A támogatást igénylő rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít
bele).
A támogatást igénylő Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaság fióktelepe.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b)
bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban
álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen
hozzájárult.
A támogatást igénylő rendelkezik a 6.1.7.-17 Munkahelyi képzések támogatása kis-, közepes és
nagyvállalatok munkavállalói számára indított képzések szakmai támogató programja c. kiemelt
projekt kedvezményezettje által kiadott tanúsítvánnyal a képzési terv megfelelőségéről.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján
meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában
nyújthatnak be támogatási kérelmet.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy jelen Felhívásra – jogi forma szerint – támogatási
kérelmet nyújthatnak be: 113 - Korlátolt felelősségű társaság, 114 - Részvénytársaság, 117 –
Betéti társaság, 121 - Szociális szövetkezet, 122 - Takarék- és hitelszövetkezet, 123 Iskolaszövetkezet, 124 - Agrárgazdasági szövetkezet, 126 - Biztosító szövetkezet,
Foglalkoztatási szövetkezet, 129 - Egyéb szövetkezet, 141 - Európai részvénytársaság (SE),
142 - Európai szövetkezet (SCE), 143 - Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés,
144 - Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC), 226 - Külföldi vállalkozás
magyarországi fióktelepe, 227 - Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi
telephelye, 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 - Nonprofit részvénytársaság, 574
- Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC).
A támogatást igénylő olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban
megfogalmazott célokkal összhangban van.
A támogatást igénylő saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év
éves beszámolója alapján nem negatív.
A támogatást igénylő támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke
alá nem csökkent.

21.

22.

A támogatást igénylő vállalkozás esetében a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében
rögzített projektjének az elszámolható összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem
benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétel összegét;
nonprofit gazdasági társaság esetében az összes bevétel összegét.
A támogatást igénylővel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az
elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás nincs folyamatban a támogatási
kérelem benyújtásának időpontjában.

23.

A támogatást igénylő a támogatás felhasználását import áru helyett hazai áru használatától nem
teszi függővé.

24.

A támogatást igénylő az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatás visszafizetésére kötelező határozatának eleget tett.

25.

A támogatást igénylő támogatása nem eredményezi az európai uniós jog megsértését.

26.

A támogatást igénylő korábbi projektmegvalósítása nem
kezdeményezett elállással a benyújtást megelőző 5 éven belül.

27.

A támogatást igénylő nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

28.

29.

záródott

Támogató

által

A támogatást igénylő a 1407/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást
nem a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és
értékesítéséhez használja fel.
A támogatást igénylő a 1407/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást
nem elsődleges mezőgazdasági termeléséhez használja fel.
A támogatást igénylő a 1407/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást,
illetve a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet szerinti képzési támogatást nem mezőgazdasági
termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben

30.

- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ.

31.

A támogatást igénylő a 1407/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást,
illetve a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet szerinti képzési támogatást nem exporttal kapcsolatos
tevékenységhez használja fel, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő

egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik.

32.

33.

34.

35.

A támogatást igénylő az 1407/2014/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást
nem ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozás keretében használandó
teherszállító jármű vásárlására használja fel.
A támogatást igénylő a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet szerinti képzési támogatást nem a
2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához
használja fel.
A projekt tartalmazza a Felhívás 3.1.2.1 a-c) pontjában szereplő valamennyi kötelezően
megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységet. Továbbá a támogatást igénylő
tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatási kérelem konzorciumi formában kerül
benyújtásra, az a)-c) pontban foglalt tevékenységeket minden konzorciumi tagnak meg kell
valósítania.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a Felhívás 3.1.2.1 a-c) tevékenységeihez
kapcsolódóan támogatható a 3.1.2.2. a-e) választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek bármelyike.

36.

A projekt nem tartalmaz a Felhívás 3.1.2.1 - 3.1.2.2. pontjában nem felsorolt tevékenységet.

37.

A támogatást igénylő vállalja, hogy megfelel a Felhívás 3.4.1.1 pontjában felsorolt műszaki és
szakmai elvárásoknak.

38.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt tervezése és megvalósítása során figyelembe
veszi, hogy a projektben létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a Felhívás 3.4.1.2.
pontjában foglalt esélyegyenlőséggel és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével
kapcsolatos elvárásoknak.

39.

A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglalt kötelező vállalásokat.

40.

A projekt megvalósítása során tervezett mérföldkő megfelel a Felhívás 3.4.2. pontjában foglalt
elvárásoknak.

41.

A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a projekt keretében megvalósítandó beszerzések
tekintetében esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettséggel kapcsolatos, az irányadó
jogszabályban meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő,
illetve a kedvezményezett feladata.

42.

A projekt tartalma a jelen Felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban van.

43.

A döntéselőkészítés során az Irányító Hatóság számára nem egyértelmű vagy ellentmondásos
tartalmak tisztázásra kerültek.

44.

A projekt a támogatást igénylő által szakmailag megvalósítható.

45.

A projekt megvalósítási helyszíne alkalmas a támogatási kérelemben jelzett tevékenység
végzésére.

46.

A támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét nem bérbeadási
célra kívánja felhasználni.

47.

A projekt megfelel a Felhívás szakmai mellékleteiben, illetve az ÁÚF-ben foglalt egyéb
feltételeknek.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt keretében megvalósítja azokat a
tevékenységeket, amelyeket a támogatási kérelemben feltüntetett tevékenységlistában
megjelölt.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy jelen projekt keretében fejlesztett képzési
infrastruktúrán nyújtott, illetve a jelen projektben fejlesztett képzések a projekt végrehajtási
időszakában a projekten kívül, más vállalkozásnak külső vásárolt szolgáltatásként önköltségi
áron számított képzési díj ellenében nyújthatóak. Amennyiben a Kedvezményezettnek ilyen
bevétele keletkezik, a záró beszámolóban szükséges önköltség-számítási módszertannal együtt
beszámolnia róla.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős
kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel,
ezért elutasításra kerülhet. (Jelentős kockázatot jelenthet többek között a támogatási kérelem
nem megfelelő kidolgozottsága; a projekt megvalósítása szempontjából kockázatos
gazdálkodási adatok.)
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási kérelem értékelése és a megvalósítás
során folyamatba épített kockázati ellenőrzésre kerül sor. Ha a projekt megvalósítása során
kiemelkedően jelentős kockázat merül fel, akkor a támogatási kérelem elutasításra kerülhet,
illetve a támogatási döntés érvényét veszítheti.
A támogatást igénylő a projektet a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően
nem kezdte meg.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást igénylő a támogatási
döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014.
(XI. 5.) Korm. rendelet) XVI. Fejezetének rendelkezései szerint eljárni.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a projekt fizikai befejezésére a projekt
megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött
meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása
(záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 90
nap, de legkésőbb 2021. június 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a felhívásra csak az ország kevésbé fejlett (Északmagyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli)

régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a
támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A
megvalósítási helyszín a támogatási kérelem benyújtásáig bejegyzésre került, a támogatási
kérelem benyújtásának időpontjában per-és igénymentes (kivéve, ha a kedvezményezett az
igény jogosultja), továbbá alkalmas a projekt megvalósítására.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem
alkalmas a képzés megtartására, abban az esetben lehet más, kevésbé fejlett régióban lévő a
képző által biztosított vagy bérelt helyszín. Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett
székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem alkalmas a képzés megtartására, ennek okát
szükséges bemutatni.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nem támogatható a Közép-magyarországi régió
(Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlannak a
kedvezményezett nagyvállalat székhelyén, telephelyén, fióktelepén kell elhelyezkednie, és az
ingatlannak a fejlesztéssel érintett nagyvállalat 100% tulajdonában kell lennie, 2017. január 1-jét
megelőzően.
A támogatást igénylő a Felhívás 3.7.1 Indikátorok pontjában foglalt feltételeket vállalja.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a kedvezményezettnek az Európai Szociális Alapról
szóló 1304/2013/EU Rendelet alapján kötelező az 1. számú mellékletében foglalt közös kimeneti
és eredménymutatók előállítása érdekében a rendeletben meghatározottak szerint adatot kell
szolgáltatnia a bevont célcsoport tagjairól.
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1303/2013/EU Rendelet 71.
cikkében foglaltaknak.
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket,
szolgáltatásokat a Felhívás 3.8 pontjában foglaltak szerint a fenntartási időszak végéig
fenntartja.
A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatott beruházással létrehozott vagyon a
záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával
és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával,
átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.
A támogatást igénylő tudomásul veszi az ÁÚF 6. pontjában foglalt biztosítéknyújtási
kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást.
A támogatást igénylő tudomásul veszi az alábbiakat:

66.

- A támogatást igénylőnek a csekély összegű támogatás támogatási kategória igénybevétele
esetén az igényelt támogatáson felüli önrésszel nem kell rendelkeznie.
- A támogatást igénylőnek a Képzési támogatás támogatási kategória igénybevétele esetén

legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
67.

A támogatás mértéke és összege megfelel a Felhívás 5.3 a-b) pontjában foglaltaknak.

68.

A projekt költségvetésében csak a Felhívás 5.5 pontjában szereplő elszámolható költségtétel
szerepel és nem szerepel a Felhívás 5.8 pontjában meghatározott költségtétel.

69.

A projekt költségvetése megfelel a Felhívás 5.5 pontjában meghatározott elszámolhatósági
feltételeknek.

70.

A projekt költségvetése megfelel a Felhívás 5.5 és 5.6. pontjában meghatározott az
elszámolható költségek összegére, mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárásoknak.

71.

A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatói döntést megelőzően a támogatási
kérelem elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az ilyen jellegű módosítási
igények nem vehetők figyelembe.

72.

A támogatást igénylő tudomásul veszi a Felhívás 5.9. pontjában foglalt az állami támogatásokra
vonatkozó rendelkezéseket.

73.

Képzési terv (a GINOP-6.1.7-2017 felhívás kedvezményezettje által tanúsított képzési terv)
csatolásra került.

74.

Jogi státusz igazolására alkalmas dokumentum (Cégkivonat, nem gazdasági társaságok
esetében pedig alapító okirat és alapszabály) csatolásra került.
A) Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló
amennyiben az nem került feltöltésre a http://e-beszamolo.im.gov.hu/, illetve a www.birosag.hu
honlapra a támogatási kérelem beadását megelőző utolsó három lezárt, teljes üzleti év
vonatkozásában.

75.

A gazdálkodási adatok igazolására az alábbiak fogadhatók el: a jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), utolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti
évi összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített
éves beszámoló (mérleg, eredménykimutatás).
B) Amennyiben a felhívás 4.1. ac) pontjában foglalt feltételnek a támogatást igénylő vállalkozás
a partner-és/vagy kapcsolt vállalkozásai árbevétel adatainak összeszámításával felel meg:
a partner- és/vagy kapcsolt vállalkozások jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámolói, amennyiben azok nem kerültek feltöltésre a
http://e-beszamolo.im.gov.hu/, illetve a www.birosag.hu honlapra a támogatási kérelem
beadását megelőző utolsó három lezárt, teljes üzleti év vonatkozásában

76.

Éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló
dokumentum az utolsó lezárt, teljes üzleti évre vonatkozóan csatolásra került.

77.

78.

A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített
aláírásminta csatolásra került.
A támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak
kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala, vagy belső
munkaügyi nyilvántartása csatolásra került.

79.

Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatási
megvalósítására (amennyiben releváns) csatolásra került.

80.

Szakmai önéletrajzok a projektmenedzsment, szakmai megvalósítók, mentor esetében (aláírt,
szkennelt –pdf/tif- formátum) csatolásra kerültek.

81.

A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 4. értékelési előfeltétel alátámasztására (amennyiben
releváns) a Minőségellenőrzési tanúsítvány csatolásra került.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

kérelem

benyújtására

és

A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 1. tartalmi értékelési szempont alátámasztására
(amennyiben releváns) OSAP szerinti statisztikai adatszolgáltatás igazolása, vagy képzési
tanúsítvány, bizonyítvány csatolásra került.
A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 4. értékelési szempont alátámasztására (amennyiben
releváns) az adott képzés nyilvántartásba vételi határozata csatolásra került.
A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 6. értékelési szempont alátámasztására szolgáló - a
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Szt.) szerinti érvényes tanulószerződés,
együttműködési megállapodás, amely alapján gyakorlati képzésben részesít tanulókat –
(amennyiben releváns) csatolásra került.
A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 7. értékelési szempont alátámasztására az Fktv.
szerinti nyilvántartásba vételi határozat (amennyiben releváns) csatolásra került.
A Felhívás 4.4.2 Kiválasztási kritériumok 8. értékelési szempont alátámasztására a kiválasztott
képző szervezet/ek esetében - jogi státuszt igazoló dokumentum (cégkivonat/alapító
okirat/alapszabály), a gazdálkodási adatokat igazoló dokumentum (jóváhagyott beszámoló az
utolsó 3 lezárt évre vonatkozóan) amennyiben releváns, valamint az éves beszámoló közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum (az utolsó lezárt, teljes
üzleti év) amennyiben releváns csatolásra került.
A Felhívás 3.1.2.1 a) pontja alapján megvalósítani kívánt képzés(ek)hez kapcsolódóan,
képzésenként, a képzőintézmény által kiállított referenciadokumentum (a felhívás 5.5. d) 2.
pontjában meghatározott képzéshez kapcsolódó elszámolható költségekkel összhangban)
csatolásra került.
A támogatást igénylő nyilatkozata építési engedély mentességről - amennyiben a támogatási
kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást

88.

Ha az infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházás nem építési engedély köteles, akkor a
támogatást igénylő erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolni, amelyben szerepel a kivitelező
nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan.

Építési tervdokumentáció - amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és
ingatlan beruházást:
89.

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.
A beruházással érintett ingatlan rendezett tulajdonviszonyainak igazolása - amennyiben a
támogatási kérelem tartalmaz infrastrukturális és ingatlan beruházást
a.

Tulajdonostársak hozzájárulása:

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 5 éves üzemeltetéshez.
b.
Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb
eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt használati megállapodás:

90.

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.
c.

Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról:

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.

91.

92.

93.

Beszállítói kapcsolat alátámasztására a szerződés, és a beszállító nyilatkozatának csatolása,
mely szerint a szerződésben foglalt beszállítói tevékenység a szerződésben foglaltaknak
megfelelően megkezdődött és zajlik. A nyilatkozatnak kötelező formája nincsen, egyetlen formai
kritériuma, hogy az adott cég részéről cégszerűen aláírt formában készüljön. Olyan beszállítói
szerződés fogadható el, amelynek dátuma korábbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának
dátuma.
Minden - a Felhívás 5.5. d) 2. pontjában meghatározott képzéshez kapcsolódó költségek
kivételével - 300.000 Ft-ot meghaladó elszámolható összköltségű költségtétel alátámasztására 3
db, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, egymástól független árajánlatadók által
kiállított, magyar nyelvű árajánlat csatolásra került.
A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával tudomásul veszi, hogy nem nyújtható
támogatás részére, amennyiben a projekt megvalósítás helyszíne az európai közösségi

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
alapján Natura 2000 alá tartozó területen található és az eljáró hatóság engedélyével nem
rendelkezik.

94.

95.

A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával nyilatkozatot tett arról, hogy a
fejlesztendő tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján környezeti
hatásvizsgálat elvégzésére kötelezett-e.
A támogatást igénylő nyilatkozatot tett arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási
joggal rendelkezik-e.

