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kérdésre :
„Hol tart a "Mikro-, kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált
hiteltermék keretében" cím ű GINOP pályázat? ”

Dr. Tóth Bertala n
Mesterházy Attila
Molnár Gyula
Tóth Csab a
országgyű lési képviselő

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr!

A K/78. számú írásbeli kérdésre Varga Mihály miniszter úr nevében és megbízásából, a
következő választ adom :

A GINOP-123-834-16 kódszámú felhívásra beérkezett támogatási kérelmek mintegy 80%-ában
megtörtént az értékelés, a döntések továbbra is folyamatosak .

A „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásb ővítő beruházásainak támogatása kombinált
hiteltermék keretében” című felhívásra beérkezett támogatási kérelmek értékelése a kölcsön rész
vonatkozásában az MFB Zrt . által alkalmazott hitelbírálati eljárás keretében történik, míg a vissz a
nem térítendő támogatások tekintetében az Irányítö Hatóság jogosult a támogatási kérelmeket a
felhívásban szereplő tartalmi értékelési szempontok szerint értékelni . A kombinált
hiteltermékeknél tehát minden esetben az értékelés két szervezet által végzett összetett folyamat ,
ami ugyanakkor elengedhetetlen ahhoz, hogy érvényes, és a szabályos megvalósítást megalapoz ó
döntések születhessene k

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a felhívás keretében 1681 db támogatási kérelem érkezett be 149, 5
Mrd Ft igényelt összegre (49,16 Mrd Ft vissza nem térítend ő támogatásra és 100,33 Mrd F t
visszatérítendő összegre) . A támogatási kérelmek közel 80%-ának esetében a döntési folyamat
befejeződött, amely összegszerűen 117,8 Mrd (38,9 Mrd vissza nem térítendő és 78,9 Mrd
visszatérítendő támogatás) .

A leértékelt projektek száma eléri az 1341 darabot . A további folyamatban lév ő 340 db
támogatási igényből mindösszesen 75 db esetében az Irányító Hatóságnak van folyamatban lévő
feladata, és 228 db MFB döntésre, a többi 37 db támogatási igény pályázói visszajelzésre, vag y
az Egységes Monitoring és Információs Rendszer adatjavítására vár .

Budapest, 2018 . június ,d11. ." .
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