
 

 

Módosult a Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése című felhívás 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-

5.1.7-17 kódszámú) felhívás módosult az alábbi pontokban: 

- A bevezető részben, illetve 5.3 pontban törlésre került a „minimum 7 500 000 Ft” szövegrész. 

- a felhívás 1.1 pontjába bekerült a Nemzetgazdasági Minisztérium a konzorciumi partnerek 

felsorolásába az alábbi módon: „A kiemelt Felhívás kedvezményezettje az OFA Országos 

Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft., az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. és a 

Nemzetgazdasági Minisztérium által alkotott konzorcium.” 

- a felhívás 3.1.2.1 d), és 3.1.2.2 i) pontokban a 15 millió forintos támogatási igényhez kötött 

projektmenedzsmenti tevékenységek esetén összeghatára 25 millió forintra nőt , ezzel 

összefüggésben a a felhívás 3.4.1.1 ba) és bb) pontjában is a 15 millió forint, 25 millió forintra 

változott. 

- A felhívás 3.2 pontjában található táblázatban pontosításra került a támogatható 

tevékenységek oszlop: 3.1.2.2 ab) helyet 3.1.2.2 aa), 3.1.2.2 fb) helyet 3.1.2.2 fa) szövegrész 

került.  

- Kiegészítésre került sor a felhívás 3.4.1.1 ab) pontja az alábbi pontosító szövegrésszel: „A 

fentiek alapján több helyszínen megvalósuló projekt esetében a szabad vállalkozási zónában 

és komplex programmal fejlesztendő járásban megvalósuló foglalkoztatás esetén 

célcsoporttagonként 8,5 millió Ft, minden egyéb térségben megvalósuló foglalkoztatás esetén 

célcsoporttagonként  továbbra is csak 7,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatás 

igényelhető!” 

- Kiegészült a felhívás 3.4.1.1 i) pontja az ie) ponttal: „A GINOP-5.1.2-15 kiemelt projekt 

szakmai támogatás, tanácsadás hatékonyságának növelése érdekében, továbbá, hogy a 

GINOP-5.1.2-15 kiemelt projekt Kedvezményezettje a minősítő tanúsítvány kiadása után is 

segíteni tudja a GINOP-5.1.7-16 felhívás támogatás igénylőit, a jelen felhívás támogatást 

igénylője a támogatási kérelem beadásával tudomásul veszi, hogy az NGM a beadott 

projektterv tekintetében adatot szolgáltat a GINOP-5.1.2-15 kiemelt projekt 

megvalósítójának. Az átadott adatok köre: támogatási kérelmet benyújtó, elutasított, 

hiánypótlásra kötelezett, támogatási döntéssel rendelkező, támogatási okirattal rendelkező 

szervezetek neve, székhelye, az igényelt támogatás összege. Továbbá az elutasítások, 

hiánypótlások, összköltségcsökkentés, feltételes támogatás okainak bemutatását tartalmazó 

összesített szakmai elemzést. A Támogató jelen adatszolgáltatás során nem ad át személyes 

vagy jogszabállyal védett adatot. A GINOP-5.1.2-15 kiemelt projekt megvalósítója kizárólag a 

projekt tanácsadási tevékenységével összefüggésben jogosult az adatok használatára. ” 

- A felhívás 3.4.1.1 kötelező vállalások pontban törlésre került a projekt keretében 

értékesítésre fejlesztett szolgáltatások, termékek száma definíciójából az „új” szó, ezek 

alapján az adott mondat a következőképpen jelenik meg a felhívásban: „Projekt keretében 

értékesítésre fejlesztett szolgáltatások, termékek száma: Azok a szolgáltatások vagy 

termékek, amiket a projekt eredményeként a társadalmi vállalkozás értékesítésre nyújt vagy 

készít. A mutatónál a több, hasonló produktumot csoportosítva kell számítani, pl. 

kovácsoltvas termékek (kapu, kerítés, kandalló-tisztító eszközök), autómosó szolgáltatások 

(külső-belső mosás, kárpittisztítás).” 



 

 

- A felhívásban szereplő első mérföldkő legkésőbbi teljesítési időpontjának leírása 

kiegészítésre került az alábbi szövegrésszel „vagy a beruházás befejezését követő 60. nap”, 

így a mérföldkőhöz kapcsolódó szövegrész az alábbira módosul a felhívás 3.4.2 pontjában: „A 

projekt megkezdését követő 150. nap, vagy a beruházás befejezését követő 60. nap, de 

legkésőbb a projekt fizikai megvalósításának hónapszáma mínusz a legutolsóként felvett 

munkavállaló foglalkoztatásának hónapszáma” 

- Felhívás több pontján pontosításra került a GINOP-5.1.2-15 kiemelt projekt keretében kiadott 

dokumentum neve, a felhívás következetesen a „minősítő tanúsítványt” használja a 

módosítás kapcsán. 

- A felhívás 3.10 pontjában a regionális beruházás jogcímen igénybevett támogatás esetén a 

„önerőből” szó „állami forrástól mentes saját forrásból”-ra módosult, az alábbiak szerint: 

„Regionális beruházási támogatás jogcímen igénybevett támogatás akkor vehető igénybe, ha 

a tárgyi eszköz beszerzés és immateriális javak beszerzésére tervezett elszámolható költségek 

legalább 25%-át állami forrástól mentes saját forrásból biztosítja.” 

- Módosult a felhívás 4.1 aa) és 6.1.1 pontjában a minősítő tanúsítvány kiállításának dátuma és 

a támogatási kérelem benyújtási ideje között megengedett idő 12 hónapról 3 hónapra. Így a 

felhívás az alábbi elvárást fogalmazza meg: „A támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 

hónapnál nem régebbi, a GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt 

projektgazda által kiadott minősítő tanúsítvány, amely tartalmazza az üzleti terv Vezetői 

összefoglalóját”. 

- Módosult a felhívás 4.2 c) pontja az alábbiakban 15 millió forintos támogatási igény, 25 millió 

forintra nőt, illetve a feltétel pontosításra került az alábbi szövegrésszel: „valósul meg a teljes 

célcsoport foglalkoztatásának minimum 75%-a”, így a c) pont teljes szövege az alábbira 

módosul: „amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében 25 millió  Ft-ot 

meghaladó támogatást igényel és projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 

tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 

összes bevétel háromszorosának összegét és  egyúttal nem szabad vállalkozási zónákban 

vagy komplex programmal fejlesztendő járásban valósul meg a teljes célcsoport 

foglalkoztatásának minimum 75%-a,”. 

- Módosult a felhívás 4.3 pontjában a támogatási kérelmek benyújtásának kezdeti dátuma 

2017. június 30-ről 2017. szeptember 25-re. 

- A felhívás 4.4.2 3. tartalmi értékelési szempontok pontja több részletben is módosult:  

1. a projekt keretében teremtett új munkahelyek száma külön kerül értékelésre a 25 millió 

forint támogatási igény alatt és felett figyelembe véve a projektméretet; 

2. A foglalkoztatni tervezett hátrányos helyzetű és/vagy megváltozott munkaképességű új 

munkavállalók számának aránya az új munkavállalókon belül értékelési szempont esetén 

az elérhető maximális pont 4-ről 5 pontra változott; 

3. A támogatási kérelemben tervezett tevékenységek megfelelnek a minősített üzleti terv 

mellékletét képező vezetői összefoglalóban foglaltaknak  értékelési szempont esetén az 

elérhető maximális pont 4-ről 5 pontra változott; 

4. Az üzleti tervben a támogatást igénylő a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 

üzleti évben árbevétel növekedést tervez támogatási kérelem benyújtását megelőző 



 

 

üzleti évben realizált éves nettó árbevétel értékéhez képest értékelési szempont esetén 

az elérhető maximális pont 7-ről 5 pontra változott; 

5. A projekt szabad vállalkozási zóna területén vagy a 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendeletben 

szereplő komplex programmal fejlesztendő járások területén, vagy fejlesztendő járásban 

valósul meg (legalább egy megvalósítási helyszín)  képest értékelési szempont esetén az 

elérhető maximális pont 4-ről 5 pontra változott; 

6. A projekt Mura és Ős-Dráva nemzeti programok területén elhelyezkedő településen 

valósul meg (legalább egy megvalósítási helyszín) értékelési szempont esetén az elérhető 

maximális pont 4-ről 3 pontra változott;  

7. A társadalmi vállalkozás fejlesztésének terve és üzleti terve jól előkészített  értékelési 

szempont esetén az elérhető maximális pont 25-ről 40 pontra változott, és a belső 

arányok is megváltoztak 10-ről 30-ra, 20-ról 35-re;  

8. A megvalósításhoz GINOP-8.8.1 felhívás keretében foglalkoztatás célú hitelt igénybe vesz 

előkészített értékelési szempont esetén az elérhető maximális pont 30-ről 15 pontra 

változott, továbbá megszűnt a 100 millió forint támogatási igény alatti és 100 millió forint 

támogatási igény feletti külön értékelés e szempontból,  

9. A nem releváns támogatási igény 15 millió forintról 25 millió forintra nőt a tartalmi 

értékelés 1-4 szempontok tekinteében.  

10.  A szempontrendszer összpontszáma minimálisan elérendő pontszám 70-ről 60 pontra 

csökkent.  

- A felhívás 5.5 ca) pontjából törlésre került a vállalkozási jogviszony személyes közreműködő 

kikötésével alpont, ezzel együtt a felhívás 5.5 c) pontja kiegészült a cc) ponttal: 

„projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja; 

 megbízási díj;  

 vállalkozási jogviszony személyes közreműködő kikötésével;” 

 

 


