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A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) észrevételei és javaslatai a 

„Magyar Multi Program III. - A kiemelt növekedési potenciállal bíró feldolgozóipari kis- és középvállalkozások 
komplex fejlesztéseinek támogatása” 

(kódszám: GINOP-1.2.7-19) 

című pályázati felhívással kapcsolatban 

 

Részletes észrevételek és javaslatok: 

Hivatkozás (érintett rész) Észrevétel/Vélemény Javaslat 
1. A tervezett fejlesztések háttere 
Jelen Felhívás célja, hogy európai uniós források 
felhasználásával közvetlen pénzügyi támogatást 
biztosítson a GINOP 1.1.4-16 kiemelt projekt 
keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. által lefolytatott szakmai 
előminősítési eljárás során kiválasztott 
vállalkozások számára, a kiemelt projekt 
keretében elvégzett egyedi diagnosztika alapján 
készülő fejlesztési terveikben foglalt 
tevékenységek gyakorlati megvalósításához. 
 
a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a 
projektre megítélt 50 millió Ft - 340 millió Ft 
közötti vissza nem térítendő támogatásban 
részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, 
 
a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek 
megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, 
vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25 %-
ának megfelelő, maximum 85 millió Ft összegű 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A támogatás mértéke projektenként sem túl 
jelentős. Ilyen jellegű projektek költségei is 
jelentősen megnőttek az elmúlt években. 
 
 
Az előleg mértéke alacsony, főleg az 
eszközbeszerzéseket hátráltatja. 
 
 

A jövőben egy pályázati felhívásban kellene az 
előminősítést és a tényleges pályázatot egyesíteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektenként 100-600 M Ft támogatás lenne az 
elfogadható. 
 
 
 
Vissza kellene állni a már bevezetett 75%-os első előleg 
kifizetéshez. 
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Hivatkozás (érintett rész) Észrevétel/Vélemény Javaslat 
előleget biztosít. 
 
minősített szolgáltatóktól igénybe vehetők 
tanácsadási szolgáltatások a műszaki-, termék- 
és szolgáltatásfejlesztés, marketing, márka- és 
arculatépítés, stratégiai és vállalati pénzügyi 
tanácsadás, valamint szervezet-, folyamat- és 
menedzsmentfejlesztés területén. 

 
 
A nagy növekedési potenciálú feldolgozóipari kkv-k 
számára legtöbb esetben a nemzetközi 
terjeszkedés kínál nagy növekedési potenciált. 

 
 
Javasoljuk külpiacra jutási tanácsadást külön is 
nevesíteni. 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó 
tevékenységek 

A hivatkozott 1. számú melléklet nem része az 
anyagnak, így nem lehet azonosítani a TEÁOR 
besorolású támogatható tevékenységeket. 

A jövőben az ilyen mellékleteknek kérjük a linkjeit 
megadni. 

3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások 
 
c) A projekt keretében a Felhívás 3.1.2 a) pontja 
szerinti tanácsadás kizárólag a <weboldal 
megnevezése> weboldalon elérhető listán 
szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, 
minősített szolgáltatóktól vehető igénybe. 
 
A Felhívás 2. számú mellékleteként 
megtalálható az elszámolható eszközök körét 
meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti 
lista.  

e) A felhívás 3. számú szakmai mellékleteként 
megtalálható az elszámolható szoftverek körét 
meghatározó TESZOR lista.  

 
 
A hivatkozott weboldal nem található az IFKA 
honlapján így nem tudhatóak a kiválasztott 
beszállítók. 
 
 
 
 
 
Hiányzik a 2. számú melléklet. 
 
 
 
 
Hiányzik a 3. számú melléklet 
 

 
 
Kérjük megadni a hivatkozott weboldalt. 
 
 
 
 
 
 
 
Kérjük megadni a 2. számú melléklet linkjét. 
 
 
 
 
Kérjük megadni a 3. számú melléklet linkjét. 
 

3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre 
álló időtartam 
Támogatói Okirat hatályba lépését követően 
legfeljebb 16 hónap áll rendelkezésre 

A pályázat komplex fejlesztést céloz, és ahhoz, 
hogy ez valóban meg tudjon valósulni, több időre 
van szükség. 

Javasoljuk a megvalósítás idejét 24 hónapra növelni. 

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK Az összes többi kiírásban nem négy, hanem két Javasoljuk, hogy 2 lezárt év legyen a feltétel. 



3/3 

Hivatkozás (érintett rész) Észrevétel/Vélemény Javaslat 
FELTÉTELEI, amelyek rendelkeznek legalább 
négy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással 
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti 
évvel;  

lezárt év szükséges. Azt gondoljuk, hogy egy 
fiatalabb vállalkozás is lehet kiemelt növekedési 
potenciálú.  

4.4.2.3 Tartalmi értékelési szempontok A kisebb méretű pályázók  számára a 20 pont 
elérésére rendkívül nehéz lehet. 

Javasoljuk a pontozás átalakítását, hogy a kisebb 
méretű jelentkezők is több pontot tudjanak elérni. 

5.5.3.1 Egyéb szakértői szolgáltatási költségek Nagyon jónak tartjuk, hogy lesz lehetőség a 
vállalati menedzsment folyamatokat is fejleszteni. 
A támogatható minőségirányítási rendszerek 
körének szélesítése ugyanakkor szükséges lenne. 

Javasoljuk az alábbi bővítést: 
A repülőgépipari minőségirányítási rendszerek 
bevezetésének és tanúsíttatásának támogatása: 

• MSZ EN9100:2018 
• MSZ EN9110:2018 
• MSZ EN9120:2018 

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS I.  Javasoljuk, hogy a szeptemberben megjelenő, kizárólag 
eszközbeszerzésről szóló pilot pályázat mellett ilyen 
komplex támogatási formáknál is legyen szó 
eredendően visszatérítendő, ám a feltételek teljesítése 
esetén vissza nem térítendővé váló támogatási 
formáról.  

ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉS II. A pályázati felhívás közel 50 oldal, amely számtalan 
törvényi hivatkozást is tartalmaz, amelyek kezelése 
várhatóan csak pályázatírói tanácsadó bevonásával 
lehetséges, amely lassítja, drágítja és bürokratizálja 
a folyamatot. 

Javasoljuk az 50 oldalas anyag jelentős adminisztrációs 
egyszerűsítését. 

 


