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Közgazd titkárság

Tárgy: Javaslatok a GINOP PLUSZ pályáztatok eredményességmérési mutatóinak 
módosítására

Sent: Wednesday, September 7, 2022 12:43 PM 
 
 
Tisztelt GINOP MB Titkárság! 
 
A jelenlegi gazdasági helyzetben a nyertes GINOP PLUSZ pályázattal rendelkező vállalkozások számára nehézséget 
okoz a pályázat beadásakor vállalt indikátorok elérése például a munkahelymegtartás és/vagy munkaerő létszám 
növelés vagy az árbevételre vonatkozó előírás teljesítése.  
 
A területi kamarákhoz beérkezett vállalkozói és szakértői jelzések alapján a következő javaslatokat a GINOP PLUSZ 
pályáztatok eredményességmérési mutatóinak módosítására. 
 

1. Javasoljuk, a releváns GINOP Plusz felhívások esetében az eredményességmérés során a VNT átfordulás 
sávozási értékeinek könnyítését. 

 
Indokolás: Figyelembe véve, hogy M GINOP Plusz felhívások tervezési időszakában nem volt előrelátható az Ukrajna 
területén fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa, valamint az ebből eredő drasztikus energia-, 
alapanyagár emelkedés és a magas infláció, a felhívások eredményességégéhez kötött a VNT átfordulás sávozási 
értékei jóval nehezebben lesznek teljesíthetők. A támogatási kérelmet korábban benyújtó vállalkozások nem 
nyilvánvalóan nem tudtak tervezni a pályázat benyújtásakor ezekkel az előre nem látható tényezőkkel. A jelentősen 
kedvezőtlenebb gazdasági környezet miatt szükséges lenne a támogatási kérelemmel rendelkező vállalkozások 
eredményesség mérésekor enyhíteni a VNT átfordulási követelményeken.  
 
 

2. Javasoljuk, hogy a GINOP Plusz felhívások esetében a projektmegvalósítás vagy a projekt fenntartás 
időszakába beszámító üzleti évek alatt 120 napot meghaladó Magyarország Kormánya által kihirdetett 
veszélyhelyzet áll fenn, a Kedvezményezettek számára legyen lehetőség az eredményességmérési 
mutatók teljesítésének halasztása az érintett üzleti évek számával egyező mértékben, de legfeljebb 2 
üzleti évvel.  

 
Példák a halasztás időtartamára vonatkozóan:  

I. Amennyiben a projekt fizikai megvalósítása 2022. január 1. és 2022. december 31. között 
megtörténik, az eredményességmérés projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év 
vége, azaz 2023. december 31., és 2022. évben 120 napot meghaladóan vészhelyzetet hirdet 
Magyarország Kormánya, akkor Kedvezményezett igényelhesse az eredményesség mérés 
időpontjának egy évvel történő halasztását 2024. december 31-re. 

 
II. Amennyiben a projekt fizikai megvalósítása 2022-ben megkezdődött, de fizikailag csak 2023-ban 

zárul, az eredményesség mérés jelenlegi felhívás szerinti időpontja 2024. decembert 31. 
Amennyiben 2022., 2023. és 2024. években is évenként (összesen 3 üzleti évet érintően is) 120 
napot meghaladóan kihirdetett veszélyhelyzet van Magyarországon, a kedvezményezett 
kérelmezhesse, hogy az eredményesség mérés időpontját 1 vagy 2 üzleti évvel halassza, így az 
eredményesség mérés időpontja 2025. december 31 vagy 2026. december 31 lenne. 
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3. Javasoljuk, hogy az első (60%-os mértékű) kifizetési kérelemre vonatkozó 12 hónapon belüli benyújtási 
szabálytól kérvény benyújtását követően eltérhessen a vállalkozás, amennyiben igazolni tudja, hogy az 
eszköz beszerzése már folyamatban van (visszaigazolt megrendelés vagy előlegfizetés igazolása).  

   
GINOP-PLUSZ pályázatok esetén 100%-os azonnali támogatási előleg folyósítás történt. A hatályos szabályok szerint 
az előlegfolyósítást követően 12 hónapon belül 60%-os mértékű kifizetési kérelmet kell benyújtani. Technológia 
fejlesztés fókuszú konstrukciók (GINOP-PLUSZ-1.2.1 és GINOP-PLUSZ-1.2.3) esetében az eszközbeszerzések gyártási 
ideje jelentősen megnőtt az elmúlt hónapokban, emiatt sok esetben teljesíthetetlennek tűnik ez az elvárás még akkor 
is, ha a Kedvezményezett már megrendelte, vagy akár jelentős mértékben le is előlegezte a beszerzendő eszközt. Ezen 
kötelezettség alól indokolt esetben felmentést adhatna a Támogató. 
 
Az energia - infláció - alapanyag problémarendszerben a munkaerő megtartása csak állami támogatással lesz 
lehetséges. Úgy véljük, hogy egy a covid alatt bevezetett kurzarbeit rendszer lehetséges megoldás.  
 
Üdvözlettel: 
 
Szük Krisztina I  igazgató 
  
Közgazdasági Igazgatóság 
+36 1 474 5190, +36 20 513 1981 
szuk.krisztina@mkik.hu I mkik.hu 
1054 Budapest, Szabadság tér 7.   
  

 
 
 
 
 
 

 
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje 
az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak 
bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is 
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any 
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and 
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. 


