PÁL YÁ Z AT I FELH ÍV ÁS

EGÉSZSÉGÜGYI GÉP, MŰSZER BESZERZÉS 2019. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA
Balatonfüred Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága (továbbiakban:
Bizottság) nyílt pályázatot hirdet egészségügyi vállalkozásoknak, szervezeteknek, szerveknek
és intézményeknek, az ágazatban felhasználható vissza nem térítendő támogatására az
önkormányzat 2019. évi költségvetésében elkülönített Egészségügyi Pályázati Alap terhére. A
felosztható keret összege: 1,5m Ft.
Támogatási cél:
A város színvonalas egészségügyi ellátása érdekében a működéshez feltétlenül szükséges, a
betegellátás célját szolgáló gyógyászattal kapcsolatos gép, műszer, a nettó 100 e Ft-ot
meghaladó bekerülési összegű eszköz- és gépalkatrész, informatikai eszköz, szoftver
beszerzés finanszírozása.
A támogatás intenzitása: 60 % (melyhez 40 %-os saját forrás megléte szükséges)
Pályázatot nyújthatnak be:
A város egészségügyi ellátásában résztvevő Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
finanszírozással rendelkező, engedélyezett vállalkozás vagy intézmény, aki érvényes, az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal vagy az Országos Alapellátási Intézet nyilvántartásában
szereplő engedéllyel rendelkezik.
Nem pályázhatnak, azok a szervezetek, amelyeknek:
• az önkormányzattal szemben tartozásuk van,
• köztartozásuk van [NAV, Önkormányzati Adóhatóság, NEAK],
• előző évi önkormányzati támogatással nem számoltak el.
Pályázati feltételek:
1.
A támogatást csak önerő kiegészítésére lehet igénybe venni.
2.
A támogatás egy tevékenységi körre vonatkozóan évi maximum 300.000,- Ft
összeg lehet és egy tevékenységi körre vonatkozóan csak egy pályázat nyújtható
be egy pályázó részéről. A maximálisan meghatározott összegtől abban az
esetben lehet eltérni, ha a benyújtott és támogatható pályázatok a költségvetési
rendeletben biztosított támogatási keret összeget nem merítették ki.
3.
A támogatás nem igényelhető működtetési kiadásokra.
4.
Nagy összegű hitel, pénzügyi lízing esetén a pályázat több évre is beadható, de a
támogatási intenzitás ebben az esetben is legfeljebb 60 %-os és mértéke nem
haladhatja meg a 300.000,- Ft/év összeget.
5.
A 2019. évben elnyert támogatás a következő évre nem vihető át.
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Egyéb feltételek:
Vállalkozások (illetve non-profit szervezetek, költségvetési szervek, költségvetési szerv
intézménye) gazdasági tevékenysége esetében a támogatása az EUMSz 107. és 108. cikkének
a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18ai 1407/2013/EU bizottsági rendeletben (HL L 352, 2013. 12. 24. I.o.) a továbbiakban
1407/2013/EK bizottsági rendeletben meghatározott de minimis támogatásnak minősülő
állami támogatás. Állami támogatási szempontból a vállalkozásokra irányadó szabályokat kell
alkalmazni, amennyiben non-profit szervezet, költségvetési szervek, költségvetési szerv
intézménye gazdasági tevékenysége részesül támogatásban. Gazdasági tevékenységnek
minősül egy adott piacon termékek és/vagy szolgáltatások nyújtásával megvalósuló
tevékenység.
Költségvetési szerv vagy intézménye, valamint non-profit szervezet esetében a támogatás
akkor nem minősül állami támogatásnak, ha a projekt keretében a kedvezményezett nem
folytat gazdasági tevékenységet, vagy a projekt keretében folytatott nem gazdasági
tevékenység jellege, költségei és finanszírozása révén egyértelműen elkülöníthető a szervezet
gazdasági jellegű tevékenységétől. Az uniós versenyjogi szabályok értelmében a NEAK által
finanszírozott rendelés (egészségügyi alapellátás, járóbeteg-szakellátás) keretében használt
gép, műszer megvásárlásához nyújtott támogatás nem minősül állami támogatásnak.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikk (8)-(9) bekezdéseit is. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában
érvényes értékre kell diszkontálni.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (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. A nyilatkozat
jelen pályázati felhívás mellékletét képezi.
A Támogató írásban tájékoztatja a Támogatottat a támogatás bruttó támogatási egyenértékben
kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen
pályázati felhívás mellékletét képezi.
A támogatott kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének
kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1)
bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás
ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására. A
támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezményezettet, hogy csekély összegű
támogatásban részesül. A tájékoztatásnak utalnia kell a 1407/2013/EU bizottsági rendeletre,
megjelölve annak pontos címét és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetését,
valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.
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Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű
támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új,
akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a
vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély
összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően
nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak
kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély
összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv
szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
A támogatott köteles a csekély összegű támogatás jogcímén nyújtott támogatáshoz
kapcsolódó minden iratot a támogatás odaítélését követő 10 évig megőrizni és azokat a
támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén bemutatni.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában
vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami
támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben
vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire
vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét
támogatható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély összegű
támogatás halmozható bármely csoportmentességi rendelet vagy a Bizottság által elfogadott
határozat alapján nyújtott egyéb állami támogatással
Csekély összegű támogatás valamennyi ágazat vállalkozásai számára nyújtható az alábbi
kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászati és akvakultúra
ágazathoz kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak;
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó
vállalkozásoknak, amennyiben:
1. a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre, vagy
2. a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától
függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos
tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez támogatás;
értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel
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összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó
támogatás;
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző
vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására
Amennyiben egy vállalkozás a korábbiakban említett a-c) pontokban említett ágazatban,
valamint a de minimis rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt
tevékenységet végez, a de minimis rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy
tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a Támogató
megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek
megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek
nem részesülnek e rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot kizárólag a pályázati űrlap kitöltésével, a pályázati felhívásban meghatározott
mellékletek csatolásával 1 példányban kell benyújtani. Az űrlap kitöltése történhet
nyomtatott formában, géppel vagy kézzel írottan.
Az űrlap nélkül beküldött vagy űrlappal, de formai hibás pályázatokat a Bizottság értékelés
nélkül elutasítja. Hiánypótlási lehetőség nincs.
Pályázati űrlap és a kötelező mellékletek beszerezhetők a Városi Rendelőintézet titkárságán,
valamint letölthetők a www.balatonfured.hu honlapról.
A pályázatot lezárt borítékban ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen az átvételt
igazoltatva az alábbi névre és címre kérjük eljuttatni:
Balatonfüred Város Önkormányzata, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.
A borítékra kérjük ráírni: ”PÁLYÁZAT – EGÉSZSÉGÜGYI ALAP 2019.”

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.
(A postabélyegzőn olvasható dátum: 2019. augusztus 31.)
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási időben biztosít személyesen a 22-es illetve a 28-as irodában, vagy a 87/342428-as és a 87/581-247 –es telefonszámon.
Ügyfélfogadási idő: Hétfőn, Szerdán: 8-12 óráig, 13-16 óráig, Pénteken: 8-12 óráig.
A pályázat kezelése:
Valamennyi benyújtott pályázat iktatásra és archiválásra kerül. A pályázókkal kapcsolatos
információkat a pályázat kiírója közérdekű adatnak tekinti, azokat a jogszabály által előírt
módon nyilvánosságra hozza.
A pályázatok elbírálása:
A pályázati alap felosztásáról a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a
Képviselő-testület dönt.
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A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a pályázatokat a leadási határidőt követő ülésén értékeli.
Javaslatát a soron következő Képviselő-testületi ülés elé terjeszti.
A pályázati döntéseket a Képviselő-testület nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal
kapcsolatos panaszt. Jogorvoslati lehetőség nincs.
A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést
kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg
tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.
A pályázati támogatás igénybevétele:
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
A pályázati kiírás és a támogatási szerződés ellentmondása esetén a támogatási szerződés
rendelkezései az irányadók.
A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve és a
támogatás összege Balatonfüred Város hivatalos internetes honlapján közzétételre kerül,
továbbá a támogatásra vonatkozó adatok az Országos Támogatás-ellenőrző Rendszerben
feltöltésre kerülnek.
A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának, ellenőrzésének rendje
A támogatás vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás folyósítása a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadását követően
történik.
A támogatott szervezet a támogatás és a saját forrás felhasználásáról – a gazdálkodásukra
vonatkozó szabályok szerint – szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles a
támogatási szerződésben megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazoltatva személyesen,
vagy ajánlott postai küldeményként - Balatonfüred Város Önkormányzatának címezve –
benyújtani.
A támogatott szervezet köteles a támogatás felhasználásának, felhasználás megvalósulásának
ellenőrzését a Támogató és minden olyan szervezet és hatóság részére biztosítani, amelyeket
erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.
A támogatott köteles az ellenőrzésre feljogosított szervek megkeresésére az ellenőrzés
lefolytatásához szükséges tájékoztatást és segítséget megadni, a kért dokumentumokat
rendelkezésre bocsátani, a helyszíni ellenőrzést lehetővé tenni.
A pályázathoz csatolandó mellékletek:
Kérjük, az alábbi dokumentumok mindegyikét mellékeljék egy példányban az űrlaphoz:
1.

A saját forrás igazolása:

- 8 napnál nem régebbi pénzintézeti igazolás az önrészként vállalt pénzösszeg
rendelkezésre állásáról;
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- költségvetési szerv esetén a költségvetési szerv vezetőjének nyilatkozata a saját
forrás rendelkezésre állásáról;
2.

számla vagy megrendelés és annak visszaigazolása legkésőbb a támogatási
szerződés kötéséig;

3.

de minimis nyilatkozat a 2017-ben, a 2018-ban és 2019-ben a pályázó részére
bármely forrásból csekély összegű támogatás jogcímén odaítélt támogatás forintban
kifejezett támogatástartalmáról, amennyiben a pályázó jelen pályázati felhívás
alapján csekély összegű támogatás elnyerésére nyújtja be pályázatát;

4.

a szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény
által igazolt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás
mintáját vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatát;

5.

a pályázati űrlap VII. pontja szerinti Nyilatkozat.

Balatonfüred, 2019. június
Pethőné Schulcz Ágnes sk.
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
elnöke
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PÁLYÁZATI ŰRLAP
2019.
EGÉSZSÉGÜGYI GÉP, MŰSZER BESZERZÉS 2019. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

I.

A pályázó adatai:

A pályázó neve:
A pályázó székhelye:
A pályázó postacíme:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
Adószám:
A pályázó törvényes képviselőjének
 neve:
 címe:
 telefonszáma:
 e-mail címe:
Kapcsolattartó (amennyiben különbözik a
törvényes képviselőtől)
 személy neve:
 címe:
 telefonszáma:
 e-mail címe:
II.

Pénzügyi adatok:

A pályázó bankszámla száma:
A pályázó számláját kezelő bank neve:
III. A pályázó szakmai tevékenysége, ÁNTSZ működési engedély száma:
IV. A pályázati támogatással megvalósuló beruházás ismertetése.
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V.

Beruházás, fejlesztés költségeinek bemutatása, részletezése:
Gép, műszer megnevezése

beszerzési ár (nettó)

ÁFA

összesen

1.
2.
3.
4.
5.
Beruházás, fejlesztés nettó összege
összesen: (1+…+5):
Vissza nem igényelhető ÁFA:
Beruházás, fejlesztés bruttó összege:
Visszaigényelhető ÁFA:

VI. Pénzügyi források bemutatása:
A .Egyösszegű eszköz beszerzés esetén:
(egyéb pályázati forrás, támogatás, saját forrás, stb.)
MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG (Ft)

Saját forrás
Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt,
kapott; egyéb költségvetési támogatásból, valamint
külföldi forrásból kapott összeg
államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati
szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó
alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb
támogatás összege
Egyéb forrás (hitel, egyéb támogatás)
Jelen pályázatban igényelt támogatás
A tervezett cél megvalósításának forrásai összesen:
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B. Eszköz beszerzés pénzügyi lízing, hitel igénybevételével:
Megnevezés

Összeg Ft-ban

%

Beruházás összes költsége
Igénybe vett hitel összege
Éves tőketörlesztés
Éves tőketörlesztés saját forrásból
Éves tőketörlesztés egyéb forrásból
A pályázaton igényelt támogatás

A pályázati cél megvalósításának időtartama:
Kezdő időpont: …………………………….…;
Záró időpont: ……………………………………
A támogatás felhasználásának határideje 2019. január 01- 2019. december 31.
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VII. Nyilatkozat
1. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pontatlanul vagy hiányosan kitöltött űrlap a pályázat
formai okok miatti elutasítását eredményezi.
2. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben megsérti a pályázati kiírásban és a
támogatási szerződésben foglaltakat, a támogatási összeget köteles a jegybanki alapkamat
kétszeresével növelten visszafizetni az erre történő felszólítás kézhezvételétől számított 15
napon belül.
3. A pályázó tudomásul veszi, hogy az elnyert összeget csak a felhívásban meghatározott
célra használhatja fel, és a támogatás összegének felhasználásáról el kell számolnia. A
pályázati összeg folyósítása a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás
(számlamásolatok, számlakivonatok, stb.) elfogadását követően történik.
4. A pályázó tudomásul veszi, hogy a csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott
támogatáshoz kapcsolódó minden iratot köteles a támogatás odaítélését követő 10 évig
megőrizni és azokat a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén számára bemutatni.
5. A pályázó kijelenti, hogy más pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást, vagy
kapott ugyan, de az nem elegendő a pályázati cél megvalósításához.
Más pályázaton támogatást nyert1: igen - nem
Pályázat kiírója, megnevezése, elnyert összeg:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………
6. A pályázó kijelenti, hogy hogy az általa képviselt vállalkozás, szervezet, szerv, ill.
intézmény nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene
jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
7. A pályázó kijelenti, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs.
8.

A pályázó nyilatkozik, hogy az előző támogatás felhasználásáról a támogatási
szerződésben foglaltak szerint a Városi Kincstár felé elszámolt;

9. A pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázat keretében kapott támogatási összegből
megvásárolt gépet, műszert
a) kizárólag a NEAK által finanszírozott rendelés (egészségügyi alapellátás, járóbetegszakellátás);
b) kizárólag a NEAK által nem finanszírozott rendelés (egészségügyi alapellátás,
járóbeteg szakellátás)
keretében használja1.

1

A megfelelő szöveg aláhúzandó
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10. A pályázó hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a
Balatonfüred Város Önkormányzata nyilvántartásában szerepeltesse és azon belül a
hatályos jogszabályoknak megfelelően szabadon kezelje.
11. A pályázó hozzájárul a pályázatban szereplő adatainak (pályázó neve, igényelt támogatás
típusa, célja és a támogatás összege) közzétételéhez.
12. A pályázó hozzájárul, hogy a Kincstár által működtetett támogatás-ellenőrző rendszerben
nyilvántartott adatait a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, valamint a
mindenkor hatályos jogszabályokban erre feljogosított szervek az átutalt támogatás
jogszerű és szerződésszerű felhasználását ellenőrizzék.
13. A pályázó nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) 48/b. § (1) bekezdésében rögzített – a tájékoztatásban szereplő –
kizáró okok nem állnak fenn.
14. A pályázó nyilatkozik, hogy jelen támogatás kapcsán általános forgalmi adó levonási jog
megilleti/nem illeti meg2
15. A pályázó nyilatkozik, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek,
16. A pályázó nyilatkozik, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan
kötelezettsége, mely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsítaná.
17. A pályázó nyilatkozik, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és
dokumentumok teljeskörűek, valósak és hitelesek.
18. Nyilatkozom arról, hogy az Áht. 50.§ (1) bekezdése szerint a szervezet
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható
szervezetnek minősül, melyről a 2. sz. mellékletben nyilatkozik.

Kelt…………………………………………………

…………………………………………..
a pályázó szervezet képviselőjének
cégszerű aláírása

2

A megfelelő szöveg aláhúzandó
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Tájékoztató melléklet a pályázati kiíráshoz
Az Áht. 48/B. § (1) kimondja, hogy nem lehet a támogatási jogviszonyba kedvezményezett
a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában
döntés-előkészítőként részt vett,
b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási
államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester,
polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,
c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,
d) - a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével - az a) és b) pont szerinti
személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) - az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy
közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a
sportszövetség kivételével - az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület,
egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel
rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy vezető
tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti
szervének tagja.
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NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás
esetén
1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
 Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
 Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során

Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban
részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások,
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak
betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.3

3
Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően
jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.
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2. Csekély összegű támogatások4
Támogatás
összege

Sorszá
m

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet
száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatá
s fejében
végzett közúti
kereske-delmi
árufuvarozáshoz vette
igénybe?

Kérelem
benyújtásának
dátuma5

Odaítélé
s
dátuma

Forin
t

Eur
ó

Támogatás bruttó
támogatástartalm
a6

Forint

Euró

4

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.
Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
6
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
5
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.7
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

7

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Azonos
elszámolható
költségek teljes
összege
jelentértéken

Sorszá
m

Támogatá
s
jogalapja
(uniós
állami
támogatás
i szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásána
k dátuma8

Odaítélés
dátuma

Forint

Euró

Azonos
kockázatfinanszír
o-zási célú
intézkedés
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalm
a / azonos
elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalm
a9
Forint
Eur
ó10

Maximális
támogatási
intezitás
(%) vagy
maximális
támogatási
összeg

8

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
10
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
9
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent
megadott adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő
átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése11 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe
veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről
haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles
a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a
jelen nyilatkozatot.
Kelt:

……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

11

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti
jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra
ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű
támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés kelte.
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Útmutató
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet12 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás
részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások
bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak,
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget13, figyelemmel az egyesülésre
valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra14 is.
•

•

•

Mi a bruttó támogatástartalom?
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején
érvényes referencia ráta alkalmazásával.
Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és
ugyanazon vállalkozásnak?
o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának
többségével rendelkezik, vagy
o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy
o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági
szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal
kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok
többségét
o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével
egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok
vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás
szabályait?
o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.
o

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi
korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés
révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű

12

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján
kell eljárni.
14
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
13
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támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt
csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a
támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a
csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha
ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a
saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv
szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.
o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás
meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az
azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is,
amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak
minősülnek.
Halmozódás:
•

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű
támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000
eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

o Például:
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró
támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl.
könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis
támogatás nyújtható.

•

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
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való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L
114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően
nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

•

Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb
tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba
tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély
összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében
a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott
összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap
utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy
pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó15.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az
Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

15

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.
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Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott …………… a ……………, mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton
igazolom, hogy a ……………….. mint kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet)
alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:
Támogatási intézkedés megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján ……….
eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam
ki.
Kelt, …
…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
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