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Kérdés
1. A MÁK által kiadott 2/2019. (VIII.08.) számú GINOP közleményben a 9. pont
alatt az szerepel, hogy „Bérköltségként legfeljebb havonta 225 000 Ft,
valamint a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és
járulékok számolhatóak el, azaz a pályázati kiírás meghirdetésének
időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó. Tekintettel a Szociális
hozzájárulási adó mértékének változására jelenleg a 272 500 Ft bérköltség
és járulékok összege havi 231 915 Ft bruttó havi bér meghatározásával
teljesül. Ennek alapján tudják a pályázók csak a maximális támogatási
összeget elérni. Tervezhető-e a havi 231 915 Ft havi bruttó bér?

2.

A 7. A támogatott vállalkozásoknak az alábbi kötelező vállalásokat kell
teljesítenie pont szerint: „ A projekt fizikai befejezésének időpontját (a
támogatási időszak utolsó napja) magában foglaló naptári évben realizált
nettó (ár)bevétele, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevétele eléri a minimum 1 000 000 Ft-ot. „ Kérdésünk: amennyiben a
pályázó több bevételt tervez, mint a minimum 1 000 000 Ft, akkor annak
el nem érése von-e szankciót maga után? Pl. ha valaki 3 500 000 Ft bevételt
tervez az első évre, de csak 3 000 000 Ft fog elérni, ami meghaladja az elvárt
minimum 1 000 000 Ft-ot, akkor keletkezik-e visszafizetési kötelezettsége? A
MÁK az elszámolás ellenőrzésekor a vállalt bevételt ellenőrzi, vagy a
minimum elvárt bevétel meglétét?

Válasz
A továbbadott támogatások esetében részletszabályokat megállapító
kormányrendelet (187/2019 (VII.30.) Korm.rendelet az egyes továbbadott
támogatások kihelyezésének részletes szabályairól) 50.§ (3) szerint az elszámolható
bérköltség havi összege legfeljebb 272 250 forint.
A GINOP-527-18 és GINOP-5110-18 felhívások részletesen meghatározzák a havi
igényelhető maximális támogatás számításának módszerét, a maximum tervezhető
bérköltséget 225 000 Ft-ban maximálva. Tekintettel azonban arra, hogy a felhívás
megjelenése óta a szociális hozzájárulási adó mértéke csökkent, illetve 2020-tól
további csökkentés várható, így a maximálisan igényelhető támogatási összeg a
225 000 Ft-os havi bérköltséget alapul véve nem érhető el, ezért a bérköltség havi
összegének meghatározásakor bérköltségként a 187/2019 (VII.30.)
Kormányrendeletben foglaltakat kell figyelembe venni, azaz a havi bérköltség és a
hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok együttes
összege nem haladhatja meg a 272 250 Ft összeget. A felhívások 3.4.1.1 A) c) 1.
pontjából a 225.000 Ft mint a teljes bérköltség számításának alapja törlésre kerül.

A támogatási összeg meghatározásakor a KATA-s vállalkozások esetében az üzleti
tervben rögzített, a támogatási időszakra eső tervezett bevételt, az SZJA alá tartozó
vállalkozások esetében pedig a támogatási időszakra tervezett foglalkoztatási
költséget veszi figyelembe. Az elszámolások ellenőrzése során ezek teljesítésének
vizsgálata történik. Ha valaki KATA-s vállalkozóként az üzleti tervben a 12 hónapos
támogatási időszakra rögzített 3.500.000 Ft-os bevétel helyett csak 3.000.000 Ft
bevételt realizál, akkor visszafizetési kötelezettsége keletkezik.
A GINOP-5110-18 és GINOP-527-18 felhívásokban meghatározott kötelező vállalás
szerint a projekt fizikai befejezésének időpontját magába foglaló naptári évben,
realizált nettó (ár)bevételnek, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevételének el kell érnie a minimum 1 000 000 Ft-ot. Amennyiben erre az időszakra
vonatkozó bevétel a tervezett szerint meghaladja a 1 000 000 Ft-ot, de a fenntartási
időszakban a vállalkozó nem tudja azt teljesíteni, addig ez mindaddig nem minősül
szerződésszegésnek, amíg az (ár) bevétel meghaladja az 1 000 000 Ft-ot.

Amennyiben ezen (ár)bevételt nem teljesíti a kedvezményezett az a teljes
támogatási összeg visszafizetésének kötelezettségét vonja maga után.
3. Ugyanezen pontban az szerepel: „e. a vállalkozás bejegyzett székhelye,
telephelye, fióktelepe az üzleti tervben jóváhagyott tevékenységre
alkalmas;” Kérdésünk: székhelyszolgáltatással biztosított vállalkozási
székhely elfogadható-e?

4. Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások 6)
pontjában nem szerepel a főfoglalkozású egyéni vállalkozó jogviszony
megjelölés „A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban
személyes közreműködőként kell részt vennie, főállású munkaviszony
keretében. Kisadózó vállalkozások esetén a vállalkozónak főállású
kisadózónak kell lennie. „
5. CSED ideje alatt, amennyiben a pályázó már az üzleti tervében jelzi és
betervezi, a személyes közreműködés jogcímét megtartva, maga helyett a
CSED időszakára tervezhet-e és elszámolhat-e más munkavállaló részére
bérköltséget?

Külföldi állampolgár - VVT
Van egy célcsoporttag, aki jelentkezett a Pénz a jövődhöz programba.
Magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkezik, a lakcímkátyáján az a megjelölés
szerepel, hogy : külföldi cím
Tartózkodási helye Debrecenben van.
Személyi igazolványa nincs, az útlevele alapján magyar állampolgár, feltehetően
kettős állampolgár.
Kérdésünk, hogy ha nincs magyarországi állandó lakhelye, és magyar személyi
igazolványa, akkor bejöhet-e a projektbe, megfelel-e a GINOP-5.1.9-17 felhívásnak,

A felhívás szerint a székhelynek/telephelynek/fióktelepnek alkalmasnak kell lennie a
projekt megvalósítására, amennyiben ezt a vállalkozó székhelyszolgáltatás
igénybevételével tudja teljesíteni, akkor elfogadható. A helyszín alkalmasságáról a
MÁK-hoz benyújtott kérelemben nyilatkoznia kell a támogatást igénylőnek.
Amennyiben a tevékenység megvalósításához a székhelyszolgáltatáson túl fizikai
megvalósítási helyszín szükséges, a székhelyszolgáltató által biztosított helyszínen
túl a megvalósítás helyszínéül szolgáló telephely bejegyzése szükséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a MÁK helyszíni ellenőrzési tevékenysége során kiemelt
figyelmet fordít arra, hogy a megvalósítási helyszín alkalmas-e a projekt
megvalósítására.
A főállású munkaviszony minden vállalkozást alapító számára elvárás, így az egyéni
vállalkozók esetében is: „A vállalkozást alapítónak a támogatott vállalkozásban
személyes közreműködőként kell részt vennie, főállású munkaviszony keretében”

A kérdés vonatkozásában állásfoglalás kerül kiadásra, a Magyar Államkincstáron
keresztül kerül majd kiküldésre a GINOP-519-17 kedvezményezettek részére.

A GINOP-519-17 pályázati felhívás 3.6.1. A felhívás területi korlátozása pontja
értelmében:
„A projekt keretében bevont célcsoport lakcíme a Közép-Magyarországi régió
területén nem lehet. Amennyiben a célcsoport lakcíme a Közép-Magyarországi
régióban van, azonban életvitelszerűen a 6 kevésbé fejlett régió valamelyikében él,
azaz tartózkodási helye valamely kevésbé fejlett régió, úgy a programba bevonható.”

Mindezek alapján amennyiben az érdeklődő tartózkodási helye a 6 legkevésbé fejlett
régióban van (lakcímkártyán szerepel), rendelkezik adóazonosító jellel és ügyfélkapu
regisztrációval, akkor bevonható a képzésbe.

és meg tud-e majd a MÁK felhívásának is felelni. (GINOP-5.2.7-18)
Nem felhívás maga nem tartalmaz erre vonatkozóan semmilyen külön feltételt,
azonban a jogászunk állásfoglalása alapján nem köthetünk vele Támogatási
szerződést.
A célcsoporttag azonban ezt konkrét jogszabályi hivatkozás nélkül nem kívánja
elfogadni.
Kérjük az Irányító Hatóság szíves állásfoglalását a tekintetben, hogy köthetünk-e a
fenti esetben a célcsoporttaggal támogatási szereződést.

Hallgatók részvétele 1.
A GINOP-5.1.917-2017-00004 számú pályázat célcsoporttagjainak bevonása során
több olyan célcsoporttaggal találkozunk, aki 18-25 év közötti, az IGR tagja, illetve
sok esetben regisztrált álláskereső is, és levelező tagozatos hallgató.
Álláspontunk szerint ezen célcsoporttagok megfelelnek a felhívás feltételeinek, és
bevonhatók a projektbe.
Kérem fentiek szíves megerősítését az Irányító Hatóság nevében.
Hallgatók részvétele 2.
Az érdeklődő célcsoporttagok esetében az a probléma is felmerült a lentieken túl,
hogy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25 év alatti részt vehet –e a
programban?
Tekintettel arra, hogy sem képzésben, sem oktatásban nem vesz részt, és nem is
dolgozik.

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutatóban
előírt tájékoztató tábla tartalma

A programba bevonható az a külföldi állampolgárságú természetes személy is, aki
magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási, vagy összevont kérelmezési
eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkezik, vagy magyarországi
munkavállalásához engedély nem szükséges és a programba vonás egyéb feltételeit
teljesíti (különös tekintettel az álláskeresői regisztrációra/IGR regisztrációra).

A szakpolitikai felelőssel történt egyeztetések alapján tájékoztatom, hogy a levelező
és esti tagozatos/oktatási rendű tanulmányok folytatása felsőoktatásban vagy
felnőttoktatásban (azaz formális, iskolarendszerű oktatásban való részvétel), illetve a
felnőttképzésben való részvétel a fiatalok vállalkozóvá válását támogató
konstrukciókban nem akadálya a bevonásnak, amennyiben emellett a bevonandó
személy munkanélküli vagy inaktív, továbbá az IGR igazolás részére kiállításra kerül.

A kormányhivatalok részére kiadott, Ifjúsági Garancia Rendszerbe történő
nyilvántartásba vétel szabályait meghatározó eljárásrend lehetővé teszi a passzív
nappali hallgatói jogviszonnyal rendelkezők álláskeresőként történő nyilvántartásba
vételét, amennyiben rendelkeznek az oktatási intézmény által kiadott igazolással a
hallgatói jogviszony szüneteltetéséről.
A nappali hallgatói jogviszony szüneteltetése alatt az érintett nem vesz részt
oktatási/képzési tevékenységben, és amennyiben a fiatal munkanélküli vagy inaktív,
akkor bevonható az Ifjúsági Garancia Rendszerbe. IGR résztvevőként pedig
bevonható célcsoporttagként a GINOP-5.1.9-17 keretében.
Ugyanakkor a programba vonás előtt a vállalkozóvá válást tervező, felsőoktatási
tanulmányaikat szüneteltető fiatalok figyelmét fel kell hívni arra, hogy a vállalkozás
fenntartási kötelezettsége és a tanulmányok egyidejű folytatása a fenntartási
időszakban elérendő bevételi elvárások miatt mérlegelendő.
A továbbadott támogatások esetében az alábbiakat kérjük szerepeltetni a táblákon:
A támogatás forrása: Európai Szociális alap
Kedvezményezett neve: „támogatott vállalkozó/vállakozás neve” (cégnév, vagy XY
E.V.)

A projekt címe és célja: X.Y. egyéni vállalkozó/vállalkozás támogatása a GINOP5.1.10-18-2018-00001 /vagy/ GINOP-5.2.7-18-2018-00001 sz. kiemelt projekt
keretében
Támogatási összeg
A támogatási összeget millió forint esetén 2 tizedesjegyig, szükséges kerekíteni.
Kerek összeg esetén nem szükséges a tizedesjegyek feltüntetése.
A projekt azonosító száma: Egyedi támogatási azonosító: (a Támogatói Okiraton
szereplő támogatási azonosító)

A fentiek a MÁK részéről a Dél-Alföld Régió konzorciumának 2019. december 4. napon megküldött levele alapján hivatalos tájékoztatásnak minősülnek.

