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TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött 

egyrészről a xxx, mint Támogatás Közvetítő Szervezet (a továbbiakban: Támogatás 
Közvetítő Szervezet) 

Postacím:  

Székhely:  

Aláírásra jogosult képviselője:  

Adószám:  

Azonosító szám: 

 

másrészről xxx, mint 

Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

Postacím:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám: 

Adószám:  

Aláírásra jogosult képviselője:  

 

Támogatás Közvetítő Szervezet és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: Szerződő 
Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 

1. Előzmények 

Támogatás Közvetítő Szervezet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (a 

továbbiakban: GINOP) keretén belül „KKV szektor hatékonyságának növelése pénzügyi 

ismeretek fejlesztése, vállalkozói mentorálás biztosítása révén” tárgyú felhíváson 

GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 azonosító számon támogatást nyert. A projekt 

megvalósítása keretében az elnyert támogatás továbbadott előny formájában, közvetett 

támogatásként történő felhasználás céljából felhívást tett közzé beszállítói mentoráltak 

kiválasztására G112-BESZALLITOI-3 kódszámmal, melyre Kedvezményezett xxx azonosító 

számon regisztrált, xxx napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet Támogatás 

Közvetítő Szervezet xxx napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. 

Támogatás Közvetítő Szervezet döntése alapján Kedvezményezett továbbadott előny 

formájában vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Megállapodás mellékletét képezi, és a Szerződő 
Felekre kötelező érvényű minden olyan dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a 
Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, 
ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Megállapodáshoz. 
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2. Megállapodás tárgya 

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Megállapodást kötik: 

2.1. A Megállapodás tárgya a(z) xxx azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak 

mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 

továbbadott előny formájában, vissza nem térítendő támogatásként történő finanszírozása. 

2.2. A Kedvezményezett a Megállapodás aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a 

vonatkozó felhívásnak és jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal 

és gondossággal valósítja meg. 

2.3. A Támogatás Közvetítő Szervezet vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeit az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a 

támogató döntésnek és a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően továbbadott előny 

formájában, vissza nem térítendő támogatásként finanszírozza. A finanszírozás keretében a 

keletkező költségeket közvetlenül a Támogatás Közvetítő Szervezet egyenlíti ki a saját nevére 

szóló számlák és szerződések alapján, majd a megvalósulást követően nyilatkozatot állít ki a 

Kedvezményezett részére, melyben összegzi a projekt keretében felhasznált támogatás rá 

eső mértékét és az állami támogatás kategóriáját.  

2.4. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a „Támogatási Útmutató a GINOP-1.1.2-

VEKOP-17-2017-00001 projekthez” című dokumentum, amely a www……hu honlapon 

folyamatosan elérhető. 

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 

3.1. A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja:     év     hó     nap. 

3.2. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:     év      hó      nap. 

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók 
el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem igényelhető.  

4. A Projekt elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege 

4.1. A Projekt elszámolható összköltsége: xxx Ft, azaz xxx forint.  

4.2. A támogatás összege és intenzitása 

A Projektre megítélt támogatás összege  xxx  Ft, azaz   xxx  forint. 

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének xx %-a. 

4.3. Támogatás igénylése 

A Projekt keretében felmerülő elszámolható költségeket a Támogatás Közvetítő Szervezet 

tartja nyilván a Kedvezményezett által szolgáltatott adatok és saját adatbázisa alapján. A 

Kedvezményezett által szabályosan felhasznált támogatást közvetlenül a Támogatás 

Közvetítő Szervezet egyenlíti ki a nevére szóló számlák és szerződések alapján.  

Amennyiben az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a 

Projekt tervezett költségeit, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen 

Megállapodásban foglalt támogatási összegre jogosult. 

4.4. Támogatás jogcíme 
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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 Megállapodás 

alapján nyújtott támogatásból 

xxx Ft, azaz xxx 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, amely a 

jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak 

megfelelően nyújtható. 

5. A Projekt szakmai tartalma és szakmai eredményei, vállalt kötelező 

feltételek 

A Kedvezményezett a Projektet a Pályázati Felhívásban meghatározott szakmai tartalom 
szerint valósítja meg. 

A szakmai tartalom, eredmények és kötelező feltételek nem teljesítése esetén a 272/2014. 
(XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell 
eljárni. 

6. Záró rendelkezések 

6.1. A Kedvezményezett a Megállapodás aláírásával kijelenti, hogy a Megállapodás tartalmát, 

a kapcsolódó felhívást, a Támogatási Útmutatót és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet 

ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Megállapodás, 

valamint a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Megállapodás szempontjából 

releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul. 

6.2. A Szerződő Felek a Megállapodás időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A 

kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és elektronikus levélcíméről a Megállapodás 

aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják 

egymást.  

Kapcsolattartó a Támogatás Közvetítő Szervezet részéről:  

név:  

postacím:  

email:  

telefon:  

Kapcsolattartó a Kedvezményezett részéről:  

név:  

postacím:  

email:  

telefon:  
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6.3. A Megállapodás hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként 

aláíró aláírásának napjával. A Megállapodás határozott időre jön létre, 2027. december 31-én 

hatályát veszti. 

6.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a támogatási 

kérelemben feltüntetett projektfelelős, a támogatási kérelemben és mellékleteiben feltüntetett 

más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek személyes adatainak 

a Támogatás Közvetítő Szervezet által a Projekt megvalósításának ellenőrzése, az  ezzel  

kapcsolatos  intézkedések  megtétele,  az  esetleges  igények  érvényesítése  és  a  jelen  

Megállapodásban  foglaltak teljesítéséhez  szükséges  együttműködés  biztosítása  céljából a  

projekt  zárásától  számított  10  (tíz)  évig történő kezeléséhez  (ideértve  ezen  adatok  

felvételét,  tárolását,  nyilvánosságra  hozatalát  is)  kifejezetten  hozzájárultak.  Ennek alapján 

a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő 

kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. 

6.5. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

6.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és 

cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal 

igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Megállapodás 

bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és 

cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró 

képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Megállapodás 

megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a 

támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely 

a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Megállapodás 

megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 

7. Korrupció-ellenes záradék 

Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem 
jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a 
korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat 
el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli 
vagy nem pénzbeli juttatást. 

 

A Megállapodás x oldalon és x db eredeti példányban készült. A Megállapodáshoz fizikai 
értelemben nem csatolt, de a Megállapodásban vagy a Felhívásban hivatkozott mellékletek, 
továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, 
dokumentum a Megállapodás elválaszthatatlan része.  

Szerződő Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és 
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 

 

 

   

Kedvezményezett  Támogatás Közvetítő Szervezet 
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P.H.  P.H. 

 

Kelt …………, 201… év … hónap …  
napján 

 Kelt …………, 201… év …hónap 
… napján  

 


