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Tárgy: támogatói okirat megküldése

Tisztelt Kedvezményezett!
Örömmel értesítjük, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Gyakornoki Program az ATÁD-TECHNIC Kft-nél” című, GINOP-5.2.4-162018-03304 jelű támogatási kérelmét Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának vezetője 17
943 600 Ft azaz tizenhétmillió-kilencszáznegyvenháromezer-hatszáz Forint összegű támogatásra
érdemesnek ítélte.
Irányító Hatóság vezetőjének döntése: Támogatás
A támogatás folyósításának előfeltétele a támogatói okirat kibocsátása.
A támogatói okiratot jelen értesítés mellékleteként küldjük.
Kérjük, ellenőrizze a támogatói okiratban szereplő adatokat és amennyiben eltérést talál a jelenleg
aktuális és a támogatói okiratban rögzített adataihoz képest, azokat haladéktalanul jelezze a Támogató
felé. A változásról való tájékoztatást a változást alátámasztó dokumentumokkal együtt szükséges
benyújtani.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem kívánja igénybe venni a megítélt támogatást, módjában áll
lemondani a megítélt támogatási összegről.
Az Általános Szerződési Feltételekről (ÁSZF), a pénzügyi elszámolással, valamint a monitoring és a
helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalókról a Támogató [www.palyazat.gov.hu ] honlapjáról
tájékozódhat.
A támogatói okirattal kapcsolatban további felvilágosítás és információ az alábbiakban feltüntetett
időpontokban az alábbi telefonszámon kérhető:
Telefon: +36 1 896 6666
Ügyfélszolgálati idő: hétfő-csütörtök 9-16 óráig, péntek: 9-13 óráig
E-mail: gazdasagfejlesztes@pm.gov.hu
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TÁMOGATÓI OKIRAT

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium, mint
Támogató által 2016. február 03-án meghirdetett „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” c.
felhívás alapján a(z) ATÁD-TECHNIC Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság, mint támogatást igénylő
Székhely: 7562 Segesd, Kossuth utca 108
Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: 14-09-304797
Adószám/adóazonosító jel: 12748189-2-14
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül
11743033-29902970-00000000
2018.08.15. napon támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „Gyakornoki Program az ATÁDTECHNIC Kft-nél”.
Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Gyakornoki Program az ATÁD-TECHNIC Kft-nél” című GINOP-5.2.416-2018-03304 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és
támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban
foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A támogatás tárgya a(z) „Gyakornoki Program az ATÁD-TECHNIC Kft-nél” című, a támogatási kérelemben
és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
A Kedvezményezett 17 943 600 Ft, azaz tizenhétmillió-kilencszáznegyvenháromezer-hatszáz
összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult.

Ft

A Projekt megvalósításának kezdete: 2018.09.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2018.08.16.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.02.29.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen
időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020.05.29.
A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF
14.1 pontja tartalmazza.
Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt helyszíne)
megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti:
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Irányítószám

Helység

Utca
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108

229/2

Fő megvalósítási
helyszín

A Projekt kezdetétől a projekt befejezésig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val
számított maximális elszámolható összköltsége 17 943 600
Ft, azaz tizenhétmilliókilencszáznegyvenháromezer-hatszáz forint.
A Támogatás intenzitása: 100 %
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az
eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Támogatás igénylése
A támogatási előleg összege és mértéke
Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb
négyszáznyolcvanötezer-kilencszáz forint.

összege

4

485

900

Ft, azaz

négymillió-

A pénzügyi elszámolásra vonatkozó részletes szabályokat és benyújtandó dokumentumokat a mindenkor
hatályos pénzügyi elszámolásról szóló tájékoztató tartalmazza.
Támogatás jogcíme
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból
17 943 600 Ft, azaz tizenhétmillió-kilencszáznegyvenháromezer-hatszáz forint az Európai Unió
működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban:
1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül
(melynek támogatástartalma 17 943 600 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. §
c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet)
alapján hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott
támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. §
(1) bekezdés 16. pontjában, 24. § b) pontjában és 61.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet)
alapján megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához bértámogatás formájában
nyújtott támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §ában, 23. § (1) bekezdés 14. pontjában, 24. § b) pontjában és 59.§-ában foglaltaknak megfelelően
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nyújtható.
0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet)
alapján megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával járó többletköltség
ellentételezéséhez nyújtott támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a
jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 15. pontjában, 24. § b) pontjában és 60.§-ában
foglaltaknak megfelelően nyújtható.
0 Ft, azaz nulla forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet)
alapján hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek
ellentételezéséhez nyújtott támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a
jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 17. pontjában, 24. § b) pontjában és 62.§-ában
foglaltaknak megfelelően nyújtható.
A Projekt műszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet a 4. számú mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint
valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában
szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei
A Kedvezményezett a Projektet a 3. számú mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja
meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. és az 5. számú mellékletben
meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles
felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.
Biztosítékadási kötelezettség
Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a
biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy az Okirat 6. számú mellékletében foglaltak szerinti
biztosítéko(ka)t nyújtja.
A 6. számú melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt
szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik az Okirat részévé.
Záró rendelkezések
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