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A hazai zöldgazdaság célzott megerősítése
Magyarország Kormányának kiemelt célja a nagy növekedési potenciállal rendelkező, a
zöldgazdasághoz és -iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást segítő
fejlesztéseinek támogatása. Az egyre inkább erősödő zöldgazdaságba szükséges az eddigieknél
nagyobb mértékű bekapcsolódása a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, különösképpen az
egyszer használatos műanyag termékeket kiváltó gyártó vállalkozások esetében. Jelen program célja
egyrészt az egyszer használatos és egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának
betiltásával érintett, másrészt az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékeket helyettesítő
termékek gyártásával foglalkozó, továbbá a műanyagipari ágazatban egyéb okból piacot vesztett
mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása. Cél az
egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállításának a
támogatása.

Az előminősítés szerepe és szakaszai
A Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítésre történő regisztráció és a folyamatban való részvétel feltétele
a kapcsolódó VEKOP 1.2.8-20 fejlesztési forrásokhoz való hozzáférésnek.
Az előminősítés több ütemben valósul meg, az egyes szakaszokhoz tartozó dátumok és témakörök a
znb.ifka.hu oldalon kerülnek publikálásra.

A részvétel feltételei
A Zöld Nemzeti Bajnokok programban olyan vállalkozások vehetnek részt, amelyek megfelelnek az
alábbi feltételeknek:
•

rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 nap) üzleti évvel;

•

éves átlagos statisztikai állományi létszámuk legalább 3 fő volt (2019);

•

nettó árbevételük legalább 30 millió forint volt (2019);

•

fejlesztési koncepciójuk kapcsolódik legalább egy, a lentiekben meghatározott témakörhöz.

A programba csak olyan vállalkozások vonhatók be, amelyek rendelkeznek a kevésbé fejlett régiókban
(vagyis Közép-magyarországi régión kívül) székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és a fejlesztést ott
tervezik megvalósítani, illetve fejlesztési igényük nem mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati vagy
a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekre
irányul.
Az előminősítési felhívás ismerete, az előminősítési folyamatban való részvétel és az előminősítési
tanúsítvány megszerzése nem jelenti a kapcsolódó VEKOP 1.2.8-20 pályázati felhívásban szereplő
feltételeknek és előírásoknak való automatikus megfelelést.
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VEKOP 1.2.8-20 előminősítés releváns témaköre
Egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékeket gyártó
vállalkozások támogatása2
Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, amelyek érintettek az egyszer használatos,
valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának betiltásával, valamint ezeket
helyettesítő termékek gyártásával foglalkoznak és a műanyagipari ágazatban egyéb okból piacot
veszítettek. Cél az egyszer használatos műanyag termékeket helyettesítő késztermékek előállításának
a támogatása.
A pályázat benyújtása során a fejlesztési koncepció bemutatásánál minden esetben szükséges
megnevezni a kiváltani kívánt egyszer használatos műanyag terméket és részletezni a helyettesítő
termékek gyártására történő átállás folyamatát. További követelmény, amit igazolni szükséges, hogy a
helyettesítő termék hulladékkezelési eljárása, technológiája megoldott hazai körülmények között.

Az előminősítési folyamat lépései
1. Regisztráció a znb.ifka.hu oldalon keresztül.
Az előminősítés első lépése az előminősítési igényt benyújtó vállalkozások regisztrációja az
előminősítés online rendszerén, ami az znb.ifka.hu honlapról érhető el. Egy vállalkozás kizárólag
egy alkalommal tud regisztrálni, melyhez e-mail cím, valamint jelszó megadása kötelező. A
regisztráció kitöltésével egyidejűleg hozzájárulnak adataik kezeléséhez a GDPR szempontok
figyelembe vételével. Ezt követően a megadott e-mail címre kerül kiküldésre az aktiváláshoz
szükséges link, amelyre kattintva a regisztráció érvényesíthető. Sikeres aktiválás esetén, a
képernyőn megjelenik egy üzenet, mely tájékoztatja a felhasználót a sikeres regisztrációról. A
regisztrációt követően válik lehetővé az előminősítési igény rögzítése és beadása.
2. Alapadatok kitöltése és a részvételi feltételek ellenőrzése.
A felület kitöltéséhez vállalati név és érvényes adószám megadása kötelező. Ezt követően a vizsgált
gazdálkodási adatok automatikusan generálódnak a vállalati adatbázisból. Amennyiben az
adatbázisból által generált adatok hibásak, lehetőség van az adatok szerkesztésére, amennyiben
jelzik az IFKA felé, valamint dokumentum csatolására, az adatok hitelességének alátámasztásaként.
3. Előminősítési űrlapok kitöltése és beküldése.
A rendszer automatikus üzenet formájában tájékoztatást küld a vállalkozás számára, hogy
megfelelt-e a részvételi feltételeknek. Amennyiben igen, úgy ezt követően a levélben
meghatározott időponttól lesz lehetőség az előminősítésre történő jelentkezésre a vállalat
fiókjában található űrlap kitöltésével.
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4. Értékelés és megfelelt vállalkozás esetén a „Zöld Nemzeti Bajnok Előminősítési
Tanúsítvány” kibocsátása.
Az előminősítés folyamata egy tanúsítvány kiállításával zárul, amely a megfelelés igazolódása
esetén a vállalkozást feljogosítja a kapcsolódó források keretében pályázata benyújtására. A
tanúsítvány érvényessége a kibocsátástól számítva 60 nap.
5. Pályázás fejlesztési forrásra a ráépülő felhívásokból (VEKOP 1.2.8-20).

Az előminősítés fő szempontjai
A három részből álló értékelés során összesen 100 pont érhető el.
1. A vállalkozás felkészültségének és jelenlegi helyzetének az értékelése (50 pont)
a. Alapadatok és általános gazdálkodási kérdések
b. Múltbéli teljesítmény
c. Stratégiai együttműködések
d. Középtávú vállalati stratégia
e. Erőforrás- és energiahatékonysági szempontok
2. Fejlesztési koncepció értékelése (40 pont)
a. Tervezett fejlesztés bemutatása
b. Fejlesztés jellemzői
i. A fejlesztési elképzelések önálló termékfejlesztésre vagy
szolgáltatásfejlesztésre irányulnak-e?
ii. A fejlesztési koncepcióban megjelennek-e jelentős technológiafejlesztésre
vonatkozó elemek és a tágan értelmezett ipar 4.0 elemek?
iii. A tervezett fejlesztésben fontos elemként szerepel-e a kapacitásbővítése és a
termelékenység növelése?
iv. A fejlesztés során megjelennek-e szempontként a kiterjesztett gyártói
felelősség elvének egyes elemei, illetve az erőforrás- és energiahatékonyság
növelést célzó elemek?
v. A fejlesztési koncepció megvalósíthatóságának időtartama.
3. Minősítések (10 pont)
a. Támogatási forrásokhoz kapcsolódó minősítések
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b. Zöld minősítések

Pontozási rendszer
A pontozási rendszer egy több lépcsős pontozási modellt követ, mely tartalmaz minimális pontszám
meghatározásokat.
1. Minimális pontszám
A minimális pontszámok az értékelési főszempontok alapján került megállapításokra.
a. A vállalkozás felkészültségének és jelenlegi helyzetének az értékelése: min. 20 pont
b. Fejlesztési koncepció értékelése: min. 25 pont
c. Minősítések: nincs min. pont
d. Összesített pontszám: min. 50 pont
Ahhoz, hogy a vállalkozás jogosult legyen az előminősítési tanúsítványra, kötelezően el kell érni a
fent említett minimum pontszámokat.
2. Értékelés
Az előminősítési igények értékelése folyamatosan történnek, azonban az eredmények az utolsó
benyújtott igény után 30 nappal kerülnek kiküldésre.

Zöld Nemzeti Bajnokok – Gyártói és szolgáltatói katalógus
A Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítéssel rendelkező vállalkozásoknak lehetőségük nyílik felkerülni egy
virtuális platformra, mely egy piactérként funkcionál leendő ügyfeleik számára. A platform segítségével
ezek a vállalkozások könnyen rendezhetőek és szűrhetőek témakörök alapján, illetve a releváns
információk megtalálhatóak az előminősített vállalkozásokról.
Kötelezően feltöltendő információk az előminősített vállalkozásokról:
•

Vállalkozás neve

•

Honlap cím

•

Kapcsolattartók

•

Bemutatkozás

•

Szolgáltatások / termékek bemutatása
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Az előminősítési igényről való döntés esetei
1. Hiánypótlás, adategyeztetés
Ha az előminősítési kérelem hiányos, hibás vagy nem egyértelmű a szükséges adatok, információk
és dokumentumok tekintetében, az IFKA lehetőséget ad hiánypótlás beadására. A hiánypótlás
legfeljebb 7 naptári napos határidő kitűzésével, valamint az összes hiány vagy hiba megjelölésével,
az adott jelentkezési határnaptól számított 30 naptári napon belül kerül kiküldésre az elektronikus
rendszeren keresztül. A 7 naptári napos hiánypótlási határidő a kiküldés napját követő naptól
számítódik. A hiánypótlás benyújtása az elektronikus felületen történik, a beérkezett adatok és
dokumentumok ellenőrzését az IFKA a beérkezést követően 15 naptári napon belül az értékelést
lezárja. A hiánypótláson töltött időtartam a 30 naptári napos minősítési határidőbe nem tartozik
bele.
2. Adatmódosítás
Adatmódosítás kérés lehetőségei:
•

•

Pályázó által kezdeményezve: a pályázó vállalkozás az előminősítési eljárásban vizsgáltan
érintett adataiban vagy működési körülményeiben beállt változásokat adatmódosítás
kérés keretében az előminősítési rendszerben kezelten tudja jelezni az IFKA felé;
IFKA által kezdeményezve: akár az előminősítési eljárás folyamatában a pályázó esetében
felmerült adatmódosítás igény (pl. a minősítési rendszer által jelzett adatváltozások, stb.)
alapján.

A pályázó által kezdeményezett adatmódosítás esetén annak beérkezési napját követő 30 napon
belül kerül sor az IFKA által annak elbírálására vagy szükség esetén ahhoz kapcsolódóan
hiánypótlás kiküldésére. Hiánypótlás küldése esetén az előző, a) pontban foglaltak szerinti eljárás
követendő.
Az IFKA által kezdeményezett adatmódosítás esetén az előző, a) pontban foglaltak szerinti eljárás
követendő.
3. Minősítési igény elutasítása
Amennyiben az elminősítési igényt benyújtó vállalkozás
•
•
•

nem felel meg a felhívásban előírt alapkritériumoknak;
vagy a hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy azt a rendelkezésre álló határidőn belül nem
teljesíti;
vagy az IFKA által kezdeményezett adatmódosítást vagy ahhoz kapcsolódóan küldött
hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy azt a rendelkezésre álló határidőn belül nem teljesíti

és ezért az előminősítési igény nem felelt meg az előminősítési vizsgálat során, az IFKA a
hiánypótlás feldolgozását követően haladéktalanul, amennyiben a hiánypótlás nem került
benyújtásra, a határidő leteltét követően a rendszeren keresztül értesíti a minősítési igényt
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benyújtó vállalkozás az igény elutasításáról. A tájékoztatás tartalmazza az elutasítás indokait,
valamint a jogorvoslat benyújtásának lehetőségét, módját és határidejét.
4. Minősítési igény jóváhagyása
Az előminősítési igények benyújtására folyamatosan van lehetőség az IFKA által bejelentett végső
zárónapig. Ez azt jelenti, hogy az adott jelentkezési határnapig benyújtott igények együttesen
kerülnek elbírálásra, a határnaptól számított 30 napon belül (hiánypótláson töltött időt nem
számítva). Az előminősítési igények értékelésével kapcsolatos minden határidőt az előre
meghatározott jelentkezési határnaptól (tehát nem a minősítési igény benyújtásától) kell
számítani. A jelentkezési határnapok ütemezését előre nyilvánosságra kell hozni. Az előminősítési
igény értékelését követően, hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtását követő 15 naptári napon
belül az IFKA előminősítési eljárása lezárásra kerül.

Panaszkezelési és jogorvoslati folyamatok meghatározása
Az előminősítési igényt benyújtó vállalkozás az IFKA döntése ellen kifogást nyújthat be. A kifogást a
kifogásolt döntésről való tudomásszerzéstől számított tíz naptári napon belül egy alkalommal, az
indok(ok) megjelölésével nyújthatja be. Az IFKA kizárólag a kifogással érintett döntést vizsgálja,
valamint az azt megalapozó eljárás azon megállapításait, melyeket a kifogás vitat. A kifogás
kivizsgálásában, illetve elbírálásában nem vehet részt az az értékelő, aki a kifogással érintett
előminősítési igény értékelésében, valamint döntéselőkészítésében részt vett. A kifogás érdemi
vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha
•
•
•
•

a kifogás a döntéstől számított tíz napos határidőn túl kerül benyújtásra,
a kifogást nem az arra jogosult kapcsolattartó terjeszti elő,
a kifogás nem tartalmaz a megsértett jogszabályban vagy Felhívásban foglalt rendelkezésre
történő hivatkozást,
a kifogást nem az erre szolgáló email címre (znb@ifka.hu) terjesztették elő.

Ha az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogás beérkezésétől számított hét napon
belül az IFKA érdemi vizsgálat keretében megvizsgálja az önrevízió lehetőségét. A rendelkezésre álló
információk alapján a kifogást megvizsgálja és
•

a kifogásban foglaltaknak - részben vagy egészben - helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű
állapot helyreállításáról,

•

a kifogást indokolt döntésével elutasítja.

Döntéséről értesíti az előminősítési igényt benyújtó vállalkozást. Az IFKA által hozott döntés ellen
jogorvoslatnak van helye, mely jogorvoslat az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz nyújtható
be.
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Előzetes konzultációs lehetőség
A pályázó vállalkozások számára előzetes (előminősítési beküldése előtt) konzultációs lehetőséget
kínál az IFKA, melynek időpontját előzetesen szükséges egyeztetni a megadott elérhetőségeken. A
konzultációra személyesen van lehetőség az IFKA irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 100.) vagy
kérés esetén a vállalkozás székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztatónkat itt tekintheti meg.
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1. számú melléklet
Az „Egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékeket gyártó
vállalkozások támogatása” célcsoportja azon vállalkozások, amelyek meghatározott TEÁOR számú
főtevékenységgel rendelkeznek, vagy a projekt fejlesztendő tevékenysége is a meghatározott
TEÁOR számú tevékenységekre irányul, az alábbiak szerint:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1399 Egyéb textiláru gyártása mns
1629 Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1711 Papíripari rostanyag gyártása
1712 Papírgyártás
1721 Papír csomagolóeszköz gyártása
1722 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
1723 Irodai papíráru gyártása
1729 Egyéb papír-, kartontermék gyártása
2016 Műanyag-alapanyag gyártása
2221 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
2222 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2223 Műanyag építőanyag gyártása
2229 Egyéb műanyag termék gyártása
2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
2571 Evőeszköz gyártása
2829 M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2895 Papíripari gép gyártása
2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
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