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1. A dokumentum célja
Jelen Útmutató célja a GINOP-1.1.2-VEKOP-17 kódszámú, a KKV szektor hatékonyságának növelése
pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén című kiemelt projekt felhívással
(továbbiakban: Felhívás) összhangban a projekt azon tevékenységeinek állami támogatási szempontú
szabályozása, ahol a konzorcium támogatásközvetítői szerepkört tölt be és az általa elnyert támogatás
egy részét a kiválasztott, célcsoport KKV-k részére továbbadott előnyként juttatja.
A felhívás értelmében a konzorcium feladata, hogy az állami támogatás közvetítésével összefüggő
Támogatási Útmutatót elkészítse, majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium Támogatásokat
Vizsgáló Irodájával (a továbbiakban: TVI) egyeztesse az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Atr.) alapján. A konzorcium az állami támogatás nyújtását a Támogatási
Útmutató TVI általi jóváhagyását követően kezdheti meg a jelen dokumentumban rögzített állami
támogatási szabályok alkalmazásával és a célcsoport KKV-k számára történő közzététellel
párhuzamosan.
2. A kiemelt projekt célja
Jelen projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozatban nevesített kiemelt projektként szerepel,
mely alapján 2017. október 18-án került meghirdetésre a GINOP-1.1.2-17-VEKOP-17 KKV szektor
hatékonyságának növelése pénzügyi ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén című
kiemelt projekt felhívás.
A projekt alapvető célja a hazai mikro-, kis és középvállalkozások versenyképességének növelése,
stabilitásuk és növekedési hatékonyságuk javítása azáltal, hogy különböző eszközök révén innovatív
szemléletük, pénzügyi és üzleti tudásuk kerül fejlesztésre.
A projekt megvalósítása három pillérre épül:
1) A hazai kkv szektor hatékonysági mutatóinak, hazai és nemzetközi standard-ek, célok,
beavatkozási területek meghatározása, az egyes beavatkozások célcsoportjainak azonosítása.
2) Ennek érdekében a vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó hazai szervezetek tevékenységének
összehangolása a kormányzat kkv-fejlesztési célkitűzéseivel.
3) A hatékonyság fokozását elősegítő intézkedések elérhetővé tétele az alábbi területeken:
- pénzügyi szemléletformálás a kkv-k széles rétegét elérő pénzügyi ismeretek biztosítása,
valamint forrástérkép összeállítása révén
- vállalkozók személyes/szakmai és csoportos mentorálásának biztosítása révén.
A projekt a bevont vállalkozások működésének egészére gyakorol pozitív hatást azáltal, hogy az
üzletfejlesztés, a piacra lépési lehetőségek kiaknázása, a beszállítói képességek javulása, a termelési
folyamatok fejlesztése, illetve a banki hitelezésen túli további finanszírozási források bevonására történő
felkészítésük révén nő a vállalkozások versenyképessége.
3. A támogatásnyújtói szerepkör szabályozása
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A konzorcium által megvalósítandó tevékenységek közül az alábbi két esetben a konzorcium a
továbbadott előny tekintetében támogatást nyújtó szerepkört tölt be, ezáltal a 2014-2020 programozási
időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Átszr.) 6. § 1. pont: a
versenyképes vállalkozói tudás elterjesztése jogcímen, Csekély összegű (De minimis) támogatás (Átszr.
7. § 23. pont) kategórián, vagy Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (Átszr. 7. § 6. pont) kategórián
nyújt támogatást a kiválasztott KKV-k részére:
1) Pénzügyi és vállalkozói szemléletformálás a kkv-k széles rétegét elérő pénzügyi ismeretek
biztosítása:
- Képzés, tanácsadás nyújtása a célcsoportot képező kkv-k számára (a Felhívás 3.1.2.1. 6) pont
b) alpontja).
2) A vállalkozások személyes és szakmai mentorálásának biztosítása:
- A mentorált kkv-k részvétele a mentorálási alkalmakon (a Felhívás 3.1.2.1. 6) pont a)
alpontja);
- Képzés, tanácsadás nyújtása a célcsoportot képező kkv-k számára (a Felhívás 3.1.2.1. 6) pont
b) alpontja).
A támogatásnyújtói szerepkör ellátásáért minden esetében azon konzorciumi partner felel, amelyhez az
érintett tevékenység a projektben rendelve van, az alábbiak szerint:
Tevékenység

Felelős szervezet

Pénzügyi és vállalkozói szemléletformálás

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Szakmai (csoportos) mentorálás

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Személyes mentorálás

SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány

A felelős konzorciumi partner a jelen Útmutatóban rögzített állami támogatási szabályok szerint készíti
el az adott programra való jelentkezés feltételeit, a kiválasztás szempontrendszerét és alapelveit,
valamint közzéteszi azon tevékenységek és költségek körét és mértékét is, melyben a kiválasztott KKV-k
részesülhetnek.
A KKV-k projektjeinek megvalósítására (támogatási) megállapodás készül, melyben feltüntetésre kerül
az állami támogatás nyújtásának ténye, jogcíme és a választott támogatási kategória is.
A mentorálási, képzési és tanácsadási tevékenységek igénybevétele során nem történik tényleges
támogatás folyósítás a konzorcium és a KKV között. A keletkező költségeket közvetlenül a konzorcium
finanszírozza, majd a megvalósulást követően nyilatkozatot állít ki a KKV részére, melyben összegzi a
projekt keretében felhasznált támogatás rá eső mértékét (a továbbiakban: továbbadott előny).
A megvalósítás folyamata (vázlatos)
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Felhívás közzététele

Jelentkező KKV-k
regisztrálása

A regisztrációk
értékelése

Döntés a
jelentkezőkről és
kiértesítés

A megfelelt
jelentkezőkkel
szerződéskötés

Képzési, tanácsadási
és mentorálási
tevékenységek
elvégzése

A szerződések
lezárása, nyilatkozat
kiállítása a
továbbadott előnyről

A megvalósítás, lebonyolítás folyamatát és részletszabályait a projekt egészét szabályozó Működési
Kézikönyv tartalmazza.
4. Az egyes állami támogatások igénybevételére vonatkozó szabályok
Csekély összegű (De minimis) támogatás
A csekély összegű támogatásra vonatkozó részletes szabályokat az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o), valamint az Atr.
szabályozza.
Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a
továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő
vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a fent meghatározott felső határig
halmozható.
A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével
- az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a
részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról.
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A támogatási kategória nem alkalmazható, nem nyújtható támogatás az alábbiakra (támogatásban nem
részesíthetők köre):
a) 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 nyújtott támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez nyújtott támogatás,
c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben
- 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,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
h) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások
számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.
Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás
Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződés 107. és 108.
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belsőpiaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187.,
2014.6.26., 1. o.) I-II. fejezete és III. fejezetének 22. cikke, az Átszr. 42-46. §, valamint az Atr. szabályozza.
A támogatható vállalkozások azok a legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállalkozások,
amelyek nem egy másik vállalkozás tevékenységét vették át, még nem osztottak nyereséget és nem
összefonódás útján jöttek létre. Azon támogatható vállalkozások esetében, amelyeket nem kell
bejegyezni, az ötéves támogathatósági időszak kezdetének az az időpont tekinthető, amikor a
vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét vagy amikor gazdasági tevékenysége alapján
adóztathatóvá válik.
Támogatás nyújtható azon összefonódás útján létrejött a fenti bekezdésben meghatározott
feltételeknek egyébként megfelelő vállalkozás részére is, amely esetében az összefonódásban részt vevő
legrégebbi vállalkozás bejegyzésétől számított öt év még nem telt el.
Az induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás formája jelen projekt keretében vissza nem térítendő
támogatás lehet, amelynek bruttó támogatási egyenértéke nem haladja meg a 0,4 millió EUR-t, illetve a
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Szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjában1 meghatározott feltételeknek megfelelő
támogatott területeken letelepedett vállalkozások esetében a 0,6 millió EUR-t, illetve a Szerződés 107.
cikke (3) bekezdésének a) pontjában2 meghatározott feltételeknek megfelelő támogatott területeken
letelepedett vállalkozások esetében a 0,8 millió EUR-t.
Innovatív vállalkozásnak minősülő kisvállalkozások esetében Észak-Magyarország, Észak-Alföld, DélAlföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban letelepedett vállalkozásoknál az
előírt maximális összegek megkétszerezhetők.
Az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem
rendelkezik, bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással
halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a
csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
A támogatási kategória nem alkalmazható, nem nyújtható támogatás az alábbiakra (támogatásban nem
részesíthetők köre):
a) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
b) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy
forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által
forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
c) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat
kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő
egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához,
g) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
h) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.

1

az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontjában a Közép-Magyarország régió vonatkozásában meghatározott településeken: Abony, Alsónémedi,
Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk,
Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence,
Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny,
Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta,
Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton,
Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és
Zebegény, Piliscsaba és Pilisjászfalu.
2
az Atr. 25. § (1) bekezdés a-c) pontjának megfelelően az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl, a Közép-Dunántúl
és a Nyugat-Dunántúl régiókban.
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