TÁJÉKOZTATÓ
A GINOP-1.2.9-20 „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és
kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című felhívás
2. szakmai mellékletében felsorolt településen projektet megvalósítók
számára létrehozott online előminősítési eljárásról
és pályázati támogatási tanácsadásról
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1. Bevezetés
Magyarország Kormányának felhívása a hátrányos helyzetű településeken működő mikro-, és
kisvállalkozások (a továbbiakban: mkv-k) fejlesztéseinek támogatását célozza. A Kormány a
Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a hazai mkv-k versenyképességének javítását
innovatív, hozzáadott értéknövelő fejlesztések támogatásán keresztül. Olyan – rendelet által
szabályozott listában szereplő – vállalkozások nyújthatnak be pályázatot, amelyek beruházási
terveik mellett a múltban és a jövőben is aktív szerepet vállalnak a helyi közösség életében,
hozzájárulva a helyi társadalmi problémák enyhítéséhez, megoldásához.
A Felhívás1 feltételeinek megfelelő projekteket 2 millió Ft – 60 millió Ft közötti vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a Támogató a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatási
kérelmek benyújtására 2021. január 19. kedd 9:00 óra és 2021. február 18. csütörtök 12:00
óra között van lehetőség.
Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt
település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás
minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai
előminősítést végez a www.ginop129.ifka.hu honlapon működő GINOP-1.2.9-20 online
előminősítő rendszerben.
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. a teljes előminősítési, támogatási kérelem előkészítési és
elszámolási folyamata során ügyfélorientált működést valósít meg, melynek keretében
folyamatos jelleggel és sokféle eszközzel segíti a pályázni kívánó szervezeteket, a vissza nem
térítendő támogatás elnyerése érdekében. Az előminősítési eljárással és az IFKA Nonprofit Kft.
támogatási tevékenységével kapcsolatban segítség az alábbi elérhetőségeken kérhető:
e-mail: ginop129@ifka.hu
telefonszám: +36 70 527 2216
telefonos ügyfélszolgálat: hétfő-csütörtök 08:00-16:00 óra; péntek 08:00-14:00 óra
A következőkben az előminősítés megszerzésével és az előminősítési folyamattal kapcsolatos
legfontosabb információk kerülnek ismertetésre.
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Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások
fejlesztéseinek támogatása. A Felhívás kódszáma: GINOP-1.2.9-20.
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2. Az előminősítő folyamat fő jellemzői
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szerepe a projektötletükkel – az erre a célra kialakított
online felületen – regisztrált, illetve az IFKA által nyújtott pályázati tanácsadás lehetőségének
igénybevételével vagy anélkül projekttervet (üzleti és beruházási terv) kidolgozó és benyújtó
vállalkozások részletes értékelésére, szakmai szempontokon alapuló előminősítésére terjed ki.
Az előminősítési folyamat során sikeresen megfelelt vállalkozások GINOP-1.2.9 Minősítő
Tanúsítványt kapnak, amely előfeltétele a támogatási kérelem benyújtásának.
A kiállított Minősítő Tanúsítvány egyfajta minőségbiztosítási elemként szolgál, mely bizonyítja
a kiemelt formai követelmények és szakmai szempontok mentén, hogy:
•

•
•

a pályázó vállalkozás projektterve megfelel a GINOP-1.2.9-20 Felhívás alapján
meghatározott kiemelt (ún. „minimum”) kritériumoknak, az általa tervezett
tevékenységek támogathatóak, költségei elszámolhatóak,
üzleti modellje megfelelően kidolgozott és a vissza nem térítendő támogatás
felhasználásával üzleti terve megvalósítható,
a helyi közösségekben betöltött aktív szerepe alátámasztást nyert, valamilyen
társadalmi cél elérésén keresztül a vállalkozás képes hozzájárulni bizonyos
társadalmi problémák enyhítéséhez, megoldásához.

Ezt követően a minősítést megszerzett vállalkozások, az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által
biztosított, pályázati tanácsadási támogatás igénybevételével, vagy anélkül készítik el és
nyújtják be a támogatási kérelmet. A támogatási kérelem értékelési szempontjait a GINOP1.2.9-20 pályázati Felhívása mutatja be.

2.1 Az előminősítési folyamat fő lépései
2.1.1 Regisztráció
Az előminősítési folyamatban részt vevő vállalkozás regisztrációja az előminősítés
online felületén (http://ginop129.ifka.hu).
2.1.2 Minimum kritériumok kitöltése (M1-M6)
A projektterv benyújtásának feltétele a Minimum kritériumok hiánytalan kitöltése
(M1-M6 kérdések) és azoknak való megfelelés.
A vizsgálat határideje: minimum 5 munkanap. Nem megfelelés esetén a vállalkozás
a folyamatot 5 munkanap múlva újrakezdheti.
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2.1.3 Az előminősítő felület űrlapjainak kitöltése
I. és II. modul kitöltése („A vállalkozás bemutatása” és „A projekt bemutatása”
űrlapok) és az I. és II. modul részeként ellenőrzött minimum kritériumoknak (M7M12 kérdések) való megfelelés vizsgálata.
2.1.4 Projektterv beküldése az előminősítő felületen (http://ginop129.ifka.hu)
A projektterv csak abban az esetben küldhető be, ha az űrlapok az I. és II. modul
részeként ellenőrzött minimum kritériumoknak (M7-M12 kérdések) megfelelnek.
Nem megfelelés esetén a rendszer hibaüzenetet küld, az érintett kérdéseket pedig
javítani szükséges.
2.1.5 Szakmai bírálat2
Az I. és II. modul szakmai előminősítése az értékelés meghatározott szempontjai
alapján.
Az értékelés határideje: minimum 20 munkanap.
Nem megfelelés esetén a vállalkozás a folyamatot 5 munkanap múlva újra kezdheti.
2.1.6 Minősítés
Amennyiben a projektterv eléri a teljes értékelés során (az I. és II. modulokban
összesen) megszerezhető pontok 75%-át, valamint az I. modul „I.2 Helyi
beágyazottság” értékelési szempontnál megszerezhető pontok 50%-át, az IFKA
Közhasznú Nonprofit Kft. Minősítő Tanúsítványt állít ki.
A tanúsítvány kiállításának határideje: 5 munkanap.

2.1.7 GINOP-1.2.9-20 támogatási kérelem benyújtása
A Minősítő Tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozások a Tanúsítvány kiállítását
követően nyújthatják be támogatási kérelmüket a GINOP-1.2.9-20 pályázati
kiírásra.

2.2 Pályázati tanácsadási támogatás rendszere
Az előminősítés és a támogatási kérelem benyújtásának lépéseihez pályázati tanácsadási
támogatás igényelhető. A vállalkozások ezirányú igényüket az online előminősítő
rendszer regisztrációja során tudják megadni. Továbbá az egész folyamat során
ügyfélszolgálati segítség is igénybe vehető.

A projektterv feldolgozása a beküldést követő munkanap reggel 8:00 órakor
kezdődik meg.
2
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2.3 Hiánypótlás
Az előminősítési folyamat során hiánypótlást benyújtani nem lehetséges. Az online
előminősítő felületen beküldött projekttervek további szerkesztésére, módosítására
nincs lehetőség. A nem megfelelt projekttervek esetén a vállalkozások 5 munkanap
elteltével új projekttervet nyújthatnak be.
2.4 Az értékelés kimenetelei3
2.4.1 Az előminősítésre beadott projektterv „Nem felelt meg” eredményt szerez abban
az esetben, ha:
2.4.1.1 M1-M12 kérdések ellenőrzése során bármely kérdésre nem megfelelt
értékelést kap.
2.4.1.2 a projektterv nem éri el a teljes értékelés során (az I. és II. modulokban
összesen) megszerezhető pontok legalább 75%-át.
2.4.1.3 a projektterv ugyan eléri a teljes értékelés során (az I. és II. modulokban
összesen) megszerezhető pontok 75%-át eléri, de az I. modul „I.2 Helyi
beágyazottság” értékelési szempontnál az elérhető pontok 50%-át nem szerzi
meg, továbbá a projekt nem a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében is
szereplő településen valósul meg.
2.4.1.4 a projektterv a teljes értékelés során (az I. és II. modulokban összesen)
megszerezhető pontok 75%-át eléri, de az I. modul „I.2 Helyi beágyazottság”
értékelési szempontnál az elérhető pontok 50%-át nem szerzi meg, valamint a
projekt a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében is szereplő településen
valósul meg.
2.4.2 Az előminősítésre beadott projektterv „Megfelelt” eredményt szerez, ha:
2.4.2.1 a projektterv eléri a teljes értékelés során (az I. és II. modulokban összesen)
megszerezhető pontok 75%-át, valamint az I. modul „I.2 Helyi beágyazottság”
értékelési szempontnál megszerezhető pontok 50%-át.
2.5 GINOP-1.2.9-20 támogatási kérelem benyújtása
A GINOP-1.2.9 Minősítő Tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozások a Tanúsítvány
kiállítását követően nyújthatják be támogatási kérelmüket a GINOP-1.2.9-20 pályázati
kiírásra.

Az előminősítés eredményéről a projektterv benyújtását követően minimum
20 munkanapon belül, e-mailben történik a kiértesítés.
3
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A GINOP-1.2.9-20 pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó előminősítési és
támogatási folyamatábra

*: „Nem felelt meg” eredmény a Tájékoztató 2.4.1 pontja alapján
**: „Megfelelt” eredmény a Tájékoztató 2.4.3 pontja alapján
***: „Feltételesen megfelelt” eredmény a Tájékoztató 2.4.2 pontja alapján
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3. Ütemezés
A folyamat ütemezése tekintetében az alábbiak az irányadók:
• A projekttervek beadásának legkorábbi várható időpontja: 2020. december hónap
• A pontos időpont a http://ginop129.ifka.hu oldalon közlemény formájában jelenik meg.
• A Minimum kritériumok (M1-M6) ellenőrzési határideje: minimum 5 munkanap.
• Az előminősítésére rendelkezésre álló idő a beadástól számított minimum 20 munkanap.
• Az előminősítésen sikeresen szerepelt projekttervek számára a GINOP-1.2.9-20
Minősítési Tanúsítvány kiállítása 5 munkanap.
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