GINOP-2.1.5-15
Start-upok fejlesztésének támogatását célzó
Címzetti Felhívás és kapcsolódó pályázati dokumentáció
módosításainak jegyzéke
2017.04.21.
Módosult a Címzetti Felhívás „3.2.3 Mérföldkövek” pontjának szövege.
Eredeti szöveg:
„Az első mérföldkövet a projekt harmadik hónapjának végére szükséges időzíteni.”
Módosított szöveg:
„Az első mérföldkövet legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 4. hónap végére szükséges időzíteni.”

2017.06.05.
Módosult a Címzetti Felhívás „3.2.3 Mérföldkövek” pontjának szövege.
A szövegből kikerült az alábbi megkötés:
„Az első mérföldkövet legkésőbb a projekt megkezdésétől számított 4. hónap végére szükséges időzíteni.”
A módosítás értelmében kizárólag a 2 mérföldkő tervezése kötelező, ezek időbeli ütemezése a pályázó
döntése.
____________________________________________________________________________________
2017.06.26.
Módosult a pályázati anyag „NYILATKOZAT” dokumentuma az alábbiak szerint.
A nyilatkozat kiegészült az alábbi kijelentésekkel:
-

A pályázati anyagban támogatási kérlemre benyújtott projektre, vagy annak részére az adott
telephelyen a GINOP keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó
felhívások közül csak egy felhívásra nyújtok be támogatási kérlemet.

-

A Címzetti felhívás 3.2.4 pontjában szereplő kötelező mutatók teljesítését vállalom.

-

A pályázati anyagban támogatási kérlemre benyújtott projektet az általam képviselt vállalkozás a
pályázati anyag benyújtását megelőzpen nem kezdte meg.

A módosítást megelőzően beérkező pályázatok esetében a kiegészült részt külön nyilatkozatban
bekérjük a pályázóktól.
____________________________________________________________________________________

2017.07.24.
Módosult a pályázati anyag „Inkubációs megállapodás” dokumentuma az alábbiak szerint.
Eredeti szöveg:
„A támogatási előleg mértéke nem haladhatja meg a Projekt elszámolható összköltségének 50%-át és az
első mérföldkőig tervezett költségek összegét, azaz […] Ft-ot.”

Módosított szöveg:
„A támogatási előleg mértéke nem haladhatja meg a megítélt támogatási összeg 50%-át, de maximum az
első mérföldkőig tervezett költségek összegét, azaz […] Ft-ot.”
____________________________________________________________________________________

2019.05.20.
Módosult a pályázati anyag „Címzetti Felhívás” dokumentuma az alábbiak szerint.
Eredeti szöveg:
„Az inkubációs kérelmek benyújtása 2017. március 1.-től 2019. március 31-ig lehetséges.”

Módosított szöveg:
„Az inkubációs kérelmek benyújtása 2017. március 1.-től 2019. július 31-ig lehetséges.”
____________________________________________________________________________________
2019.07.29.
Módosult a pályázati anyag "címzetti Felhívás" dokumentuma az alábbiak szerint.
3.2.3. Mérföldkövek
Eredeti szöveg:
A projekt megvalósítása során legalább kettő mérföldkövet szükséges tervezni.
Módosított szöveg:
A projekt megvalósítása során legalább kettő mérföldkövet szükséges tervezni.
Kivéve, ha a pályázat során támogatott összeg nem haladja meg az 5 millió forintot, ebben az
esetben a projekt megvalósítása során elegendő 1 mérföldkő tervezése és a mérföldkő elérésének
dátuma megegyezik a projekt fizikai befejezésének dátumával.
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3.3.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
Eredeti szöveg:
Az inkubátor és az IH között kötött támogatási szerződésében rögzített megvalósítási idő utolsó napja:
2019. december 31.
Módosított szöveg:
Az inkubátor és az IH között kötött támogatási szerződésében rögzített megvalósítási idő utolsó napja:
2020. június 30.
3.3. Az inkubációs kérelem benyújtásának határideje és módja
Eredeti szöveg:
Az inkubációs kérelmek benyújtása 2017. március 1.-től 2019. július 31-ig lehetséges.
Módosított szöveg:
Az inkubációs kérelmek benyújtása 2017. március 1.-től 2020. március 31-ig lehetséges.
8. A Felhívás szakmai mellékletei - 1. számú melléklet - Hiánypótoltatható jogosultsági szempontok 29. pont
Eredeti szöveg:
A Felhívás 3.2.3. pontja alapján a projekt megvalósítása során minimálisan kettő mérföldkő
megtervezésre került.
Módosított szöveg:
A Felhívás 3.2.3. pontja alapján a projekt megvalósítása során minimálisan kettő mérföldkő
megtervezésre került, kivéve 5 millió Ft támogatástartalom alatt elegendő 1 mérföldkő.
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