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ELŐMINŐSÍTÉSI FELHÍVÁS 

 

a VEKOP-1.2.7-20 kódszámú pályázati felhíváshoz 

 

 

1. A magyarországi divat- és design ipar nemzetközi versenyképességének támogatása 

 

Magyarország Kormánya kiemelt fejlesztési ágazatként tekint a hazai divat- és designiparra, s ennek 

megfelelően prioritásként kezeli a hazai divat- és designipari szereplők nemzetközi 

versenyképességének emelését. Az ágazat-fejlesztési célkitűzések realizálása érdekében a 

kormányzat pályázati felhívást hirdetett meg a divat- és designiparban működő, főként tervező-gyártó-

tevékenységgel foglalkozó, mikro-, kis- és középvállalkozások számára a megújulást elősegítő 

technológiai fejlesztéseik támogatására.  

A hazai divat- és design ipar vállalkozásai a nemzetközi versenyben jelentős hátrányban vannak 

számos körülmény tekintetében (szektor rendszerváltás utáni leépülése, alacsony tőkeellátottság, kis 

belső piac miatti export kényszer, kkv-k intenzív egymásra utaltsága, a márkaépítés és a 

kiskereskedelem megnövekedett forrásigénye, a globális értékláncokban működő nagyvállalati 

versenytársak intenzív jelenléte és számos egyéb tényező miatt), ezért a szektor szereplőinek célzott 

támogatása egy tudatos iparfejlesztési politika kezdeti lépéseként mindenképpen indokolt. 

A kormányzati beavatkozás célja, hogy a hazai divat- és designipar fejlődni képes és fejlődni 

szándékozó vállalkozásai olyan technológiai és egyéb vállalkozás-fejlesztési beruházásokat tudjanak 

végrehajtani, amelyek révén az ágazat szereplői képesek lehetnek középtávon megerősödni, s így a 

kiélezett és erőforrásigényes nemzetközi versenyben is profitábilisan működni, hozzáadott értékük és 

exportjuk emelése, valamint nemzetközi digitális jelenlétük és márkaismertségük növelése mellett. 

 

2. A pályázati felhívásban való részvétel feltételei (alapjogosultsági feltételek) 

 

A hazai divat- és design ipari szereplők nemzetközi versenyképességét támogató VEKOP-1.2.7-20 

kódszámú pályázati felhívásba olyan vállalkozások jelentkezhetnek, 

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes 

(365 napot jelentő) üzleti évvel; 

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, 

teljes üzleti év NAV-nak kötelezően megküldött bevallás alapján minimum 1 fő volt;  

c) amelyek a VEKOP-1.2.7-20 Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR 

szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt 

feldolgozóipari tevékenységekre irányul; 

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók 

vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek 

vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 

rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.  

e) amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított 

„megfelelt” előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek. Ez utóbbi feltétel teljesítése 

természetesen csak a részletes előminősítési eljáráson történő sikeres részvételt követően 

lehetséges. 
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Felhívjuk a jelentkező vállalkozások figyelmét, hogy a támogatási kérelem benyújtására ugyanazon 

üzleti év gazdálkodási adataival van lehetőség, mint amelyek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Kft. által végzett szakmai előminősítés során figyelembevételre kerültek. 

A hazai divat- és designipar nemzetközi versenyképességét támogató VEKOP-1.2.7-20 programba 

olyan vállalkozások vonhatók be, amelyek Magyarország ún. nem konvergencia régióiban rendelkeznek 

székhellyel, telephellyel, fiókteleppel. Ennek megfelelően a rendelkezésre álló forrás csak a közép-

magyarországi régióban (KMR), azaz Budapesten és Pest-megyében működő divat- és designipari 

szervezetek számára használható fel. 

 

3. Előminősítési eljárás 

 

A hazai divat- és designipar nemzetközi versenyképességét támogató VEKOP-1.2.7-20 pályázati 

felhívásban való részvétel és a fejlesztési forrásokhoz való hozzáférés feltétele, hogy a jelentkező 

vállalkozásoknak egy előminősítési eljáráson kell keresztül menni. Az előminősítési eljáráson áteső 

vállalkozások meghatározott gazdasági és szakmai témakörökhöz kapcsolódó kvalitatív szempontok és 

számszerűsíthető kritériumok szerint kerülnek értékelésre.  

 

Az előminősítési eljárás során a jelentkező vállalkozásoknak egy meghatározott pontszám elérése 

szükséges ahhoz, hogy az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. – a továbbiakban IFKA – hivatalos 

előminősítési tanúsítványát megszerezzék.  

 

Az előminősítési kritériumok teljesítése szerinti differenciálásban, s ezen keresztül a fejlesztési 

projektek finanszírozhatóságának megállapításában, valamint a tényleges pályázat- benyújtási 

folyamatban már csak azok a vállalkozások vesznek részt, amelyek megfeleltek az előminősítési 

eljárásban foglalt minimum pontszám követelményeknek, azaz számukra az előminősítési tanúsítvány 

kiállításra került az IFKA által. 

 

4. Előminősítési eljárás főbb témakörei 

Az előző évek pályázati felhívásaiban foglaltakkal összhangban a magyarországi divat- és designipar 

nemzetközi versenyképességét támogató VEKOP-1.2.7-20 kódszámú pályázat előminősítési 

gyakorlata alapvetően öt témakörre épül.  

4.1. Az előminősítési eljáráshoz közvetlenül nem kapcsolódó értékelési témakörök  

Az első témakör a pályázati felhívásban való részvételhez szükséges feltételek, az ún. alapjogosultsági 

kritériumok vizsgálatára vonatkozik, amelyek teljesülését az IFKA ellenőrzi. A részvételi feltételek 

mindegyikének teljesítése előfeltétele az előminősítési folyamat további szakaszaiban való 

részvételnek, így azon regisztráló jelentkezők, akik ezeknek a kritériumoknak nem felelnek meg, 

automatikusan kizárásra kerülnek. 

A második témakör az ún. legfontosabb VEKOP tartalmi előértékelési feltételek ellenőrzését érinti, 

amelyben a jelentkező vállalkozás működésének, valamint pénzügyi, jogi és szakmai hátterének 

meghatározó aspektusai kerülnek vizsgálatra. A VEKOP előértékelési feltételek értékelése során a 

jelentkezőknek egy meghatározott minimum pontszámot (50/25 pont) szükséges elérni.  

A VEKOP tartalmi előértékelési feltételek valós teljesítését a Pénzügyminisztérium Regionális 

Fejlesztési Programokért Felelős Irányító Hatósága ellenőrzi. Azon vállalkozások, akik a VEKOP 

előértékelési feltételek értékelése során nem teljesítik az előírt minimum korlátot, nem léphetnek tovább 

az előminősítési eljárás további szakaszaiba, így kizárásra kerülnek a pályázati folyamatból. 
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4.2. Az előminősítési eljáráshoz közvetlenül kapcsolódó értékelési témakörök  

Az előminősítési eljárás harmadik témaköre a jelentkező vállalkozás divat- és designipari 

felkészültségét vizsgálja meghatározott szakma-specifikus ismérvek alapján. Ebben a témakörben 

maximum 50 pontot szerezhetnek a jelentkező vállalkozások. 

Az előminősítési eljárás negyedik témaköre a) a jelentkező vállalat által támogatási kérelemre benyújtott 

fejlesztési projekt tervezett költségvetésének megfelelőségét (reális és takarékos módon került-e 

összeállításra) – és b) a jelentkező vállalat által benyújtott fejlesztési projekt koncepció szakmai 

tartalmának – a pályázati felhívásban foglalt ágazat-fejlesztési célokhoz történő – illeszkedését 

vizsgálja. Fontos kiemelni, hogy mind a) a jelentkező vállalat által támogatási kérelemre benyújtott 

fejlesztési projekt költségvetése megfelelőségének (reális és takarékos összeállítás) és mind b) az általa 

támogatási kérelemre benyújtott fejlesztési projekt koncepciónak illeszkednie kell a pályázati 

felhívásban foglalt célkitűzésekhez, ezek hiányában a jelentkező vállalkozás automatikusan kizárásra 

kerül az előminősítési folyamatból.  

Az előminősítési eljárás ötödik témaköre a vállalkozás által támogatási kérelemre benyújtott fejlesztési 

projekt szakmai, technológiai, gazdasági és egyéb szempontok szerinti értékelésére, illetve a fejlesztési 

projekt végrehajtásához szükséges feltételek rendelkezésre állásának vizsgálatára vonatkozik. Ebben 

a témakörben legfeljebb 50 pontot szerezhetnek a jelentkező vállalkozások. 

Az öt témakör keretében az előminősítési eljárás során értékelendő szempontokat, vizsgálati 

jellemzőket jelen előminősítési felhívás 6. pontja tartalmazza. 

5. Az előminősítési folyamat lépései 

 

5.1. Regisztráció a www.divatdesignpalyazat.ifka.hu oldalon keresztül 

Az előminősítés első lépése az előminősítési igényt benyújtó vállalkozások regisztrációja az 

előminősítés online rendszerén, ami a www.divatdesignpalyazat.ifka.hu  honlapról érhető el. Egy 

vállalkozás kizárólag egy alkalommal tud regisztrálni, melyhez e-mail cím, valamint jelszó megadása 

kötelező. A regisztráció kitöltésével egyidejűleg a jelentkező vállalkozások hozzájárulnak adataik 

kezeléséhez a GDPR szempontok figyelembevételével. Ezt követően a megadott e-mail címre kerül 

kiküldésre az aktiváláshoz szükséges link, amelyre kattintva a regisztráció érvényesíthető. A 

regisztrációt követően a www.divatdesignpalyazat.ifka.hu honlapon megjelölt időpontoktól válik 

lehetővé az előminősítési igények rögzítése és beadása.  

5.2. Alapadatok kitöltése és a pályázatban való részvételi (alapjogosultsági) feltételek ellenőrzése  

A felület kitöltéséhez vállalati név és érvényes adószám megadása kötelező. Ezt követően a vizsgált 

gazdálkodási adatok automatikusan generálódnak az Opten adatbázisból vagy a jelentkező nyilatkozata 

alapján utólagosan kerülnek ellenőrzésre különböző hivatalos dokumentumokból (pl. cégkivonat, e-

beszámoló). Amennyiben az Opten vagy egyéb rendszerek által generált adatok hibásak, lehetőség 

van az adatok szerkesztésére, ha jelzik az IFKA felé, valamint a kapcsolódó dokumentumok csatolására 

is, az adatok hitelességének alátámasztásaként.  

5.3. Előminősítési űrlapok kitöltése és beküldése 

A rendszer automatikus üzenet formájában tájékoztatást küld a vállalkozás számára, hogy megfelelt-e 

a pályázati felhívás részvételi feltételeinek. Amennyiben igen, úgy ezt követően a levélben 

meghatározott időponttól lesz lehetőség az előminősítésre történő jelentkezésre az online előminősítési 

rendszerben. Ezt követően a pályázó felelősségteljes önbevallása alapján a VEKOP tartalmi 

előértékelési szempontok vizsgálata történik az online előminősítési rendszerben, az itt elért 

pontszámok (minimálisan elérendő pontszám 50/25) valódiságát pedig a Pénzügyminisztérium 

Regionális Fejlesztési Programokért felelős Irányító Hatósága ellenőrzi.  

http://www.divatdesignpalyazat.ifka.hu/
http://www.divatdesignpalyazat.ifka.hu/
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5.4. Az elbírálási folyamat menete és időbeli ütemezése 

 

A jelentkező vállalkozások meghatározott szempontok szerinti jellemzőire vonatkozó űrlapok és a 

feltöltött szakmai dokumentumok értékelésre kerülnek egy vállalkozás-fejlesztési és divatipari 

szakértőkből álló szakmai testület által. A szakmai testület munkáját a hazai divat- és designipar 

versenyképességét támogató pályázat koordinálásáért felelős IFKA felügyeli és ellenőrzi. A szakmai 

testület meghatározott általános, gazdálkodási, valamint divat- és designipar-specifikus szempontok 

vizsgálata alapján alakítja ki döntését az előminősítés sikerességéről. 

 

A pályázati folyamat átfutási idejének csökkentése és a támogatási kérelemre benyújtott fejlesztési 

projektek finanszírozhatóságának felgyorsítása érdekében az IFKA az előminősítési eljárásokat egy 

szakaszban végzi, illeszkedve ezzel a jelentkező vállalkozások igényeihez és a jelentkezések várható 

beérkezési üteméhez.  

 

Az előminősítési igények benyújtására 2021. február 5-étől 2021. február 15-éig van lehetősége a 

jelentkező vállalkozásoknak. Az előminősítések benyújtási határidejének tartalmi és formai részleteiről 

a www.divatdesignpalyazat.ifka.hu oldalon és elektronikus csatornán (e-mail-ben) is tájékoztatásra 

kerülnek a jelentkező vállalkozások. Az utolsó előminősítési igény beérkezésétől számítva legfeljebb 30 

nap áll az IFKA rendelkezésére az előminősítési igények elbírálására és az előminősítési tanúsítványok 

hivatalos kiállítására. 

 

 

Az előminősítési folyamat menetével, az előminősítési igények elbírálásával kapcsolatban a jelentkező 

vállalkozások az www.divatdesignpalyazat.ifka.hu oldalon és a regisztráció során megadott e-mail 

fiókjukon keresztül folyamatos tájékoztatást kapnak. 

  

5.5. Értékelés és megfelelt vállalkozás esetén a „Versenyképes Magyar Divat- és Design Ipari 

Vállalkozás Előminősítési Tanúsítvány” kibocsátása, valamint pályázás fejlesztési forrásra a 

ráépülő felhívásból (VEKOP-1.2.7-20) 

Sikeres előminősítést követően a folyamat egy tanúsítvány kiállításával zárul, amely a megfelelés 

igazolása esetén a vállalkozást feljogosítja a VEKOP-1.2.7-20 forrás keretében a támogatási szerződés 

aláírására és a pályázatában foglalt fejlesztési koncepció megvalósítására. A Tanúsítvány csak akkor 

kerülhet kiállításra az IFKA által, ha a vállalkozás lezárt 2019-es üzleti évvel rendelkezik. 

A sikeres előminősítési tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozásoknak legkésőbb 2021. március 31-ig 

szükséges feltölteni a teljes pályázati dokumentációjukat az időközben megnyíló Elektronikus 

Pályáztatói Tájékoztató Felületre, az ún. EPTK rendszerbe. 

  

6. Az előminősítés fő szempontjai  

Az öt témakörből álló szakmai előminősítési értékelés során összesen 100 pont érhető el. A VEKOP 

tartalmi előértékelési szempontokon legfeljebb szerezhető 50 pont ugyanis nem képezi részét a 

tényleges szakmai előminősítési pontrendrendszernek. A maximálisan megszerezhető 100 pont az 

előminősítési eljárás harmadik és ötödik témakörén realizálható 50-50 pontból adódik össze (lásd 4.2. 

pont). 

6.1. A pályázati felhívásban való részvételi feltételek (Nem képezik közvetlen részét az előminősítési 

pontrendszernek) 

Az ún. alapjogosultsági feltételek „igen-nem” válaszalternatívák szerint kerülnek értékelésre. E feltételek 

mindegyikének teljesítése – azaz az „igen” értékelés megszerzése – előfeltétele a vállalkozás és 

fejlesztési projektjének további előminősítési szempontok szerinti vizsgálatának. A pályázati felhívásban 

való részvételi feltételek bármelyikének nem teljesítése a jelentkező vállalkozás automatikus kizárását 

http://www.divatdesignpalyazat.ifka.hu/
http://www.divatdesignpalyazat.ifka.hu/
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jelenti az előminősítési eljárás és a pályázat további szakaszaiból. A legfontosabb alapjogosultsági 

feltételek szerint azon vállalkozások vehetnek részt a pályázati felhívásban, 

• amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes 

(365 napot jelentő) üzleti évvel; 

• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, 

teljes üzleti év NAV-nak kötelezően megküldött bevallás alapján minimum 1 fő volt;  

• amelyek a VEKOP-1.2.7-20 Pályázati Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR 

szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt 

feldolgozóipari tevékenységekre irányul; 

• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók 

vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek 

vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 

rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.  
 

6.2. VEKOP tartalmi előértékelési feltételek (max. 50 pont - Nem képezik közvetlenül részét az 

előminősítési pontrendszernek!)  

 

• Vállalkozás működésének időtartama 

• Tulajdonosi kör összetétele 

• Tulajdonosi kör változása 

• 1 főre eső személyi jellegű ráfordítások összege 

• A beruházás (fejlesztési projekt) tervezett megvalósításának helyszíne 

• Nettó árbevétel arányos beruházási igény 

• Szakkiállításon, vásáron való részvétel 

• Szellemi tulajdon birtoklása  

A VEKOP előértékelési feltételek vizsgálata egy előzetesen kialakított pontrendszer alapján történik, 

amelyben a jelentkező vállalkozások számára a kötelezően elérendő minimum pontszám 50/25 pont. A 

VEKOP tartalmi előértékelési feltételek valós teljesítését a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési 

Programokért felelős Irányító Hatósága ellenőrzi. Azon vállalkozások, akik a VEKOP előértékelési 

feltételek értékelése során nem teljesítik az előírt minimum korlátot, nem léphetnek tovább az 

előminősítési eljárás további szakaszaiba, így kizárásra kerülnek a pályázati folyamatból. 

6.3. A jelentkező vállalkozás szakmai felkészültségének értékelése (50 pont)  

 

• A vállalkozás szakmai kapcsolatrendszerének ismertetése 

• A vállalkozás által a múltban igénybe vett vállalkozás-fejlesztési és/vagy divat/design 

szakmai szolgáltatások és/vagy szakmai vagy üzleti jellegű 

képzési/továbbképzési/tréning szolgáltatások  

• Szellemi tulajdon birtoklása 

• A vállalkozás exporttevékenységének és annak földrajzi célpiacainak ismertetése 

• Szakkiállításokon, vásárokon, konferenciákon való részvétel 

• Díjak, kitüntetések, szakmai elismerése megléte 

 

A jelentkező vállalkozások divat/designszakmai felkészültségére vonatkozó fenti szempontok 

értékelése is egy meghatározott pontrendszer szerint történik. 

 

6.4. Fejlesztési projekt költségvetésének megfelelősége és fejlesztési projekt koncepció 

illeszkedése (Kötelezően teljesítendő kritériumok!) 
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• a jelentkező vállalat által támogatási kérelemre benyújtott fejlesztési projekt tervezett 

költségvetésének megfelelőségének (reális és takarékos módon került-e 

összeállításra) vizsgálata.  

• a jelentkező vállalat által benyújtott fejlesztési projekt koncepció szakmai tartalmának 

– a pályázati felhívásban foglalt ágazat-fejlesztési célokhoz történő – illeszkedésének 

értékelése. 

Amennyiben a jelentkező vállalkozás által támogatási kérelemre benyújtott fejlesztési projekt koncepció 

és annak költségvetése nem teljesíti a 6.4. pontban foglalt mindkét kritériumot, akkor a jelentkező 

vállalkozás nem léphet tovább az értékelés további szakaszába, az előminősítési folyamatból 

automatikusan kizárásra kerül.  

6.5. Fejlesztési koncepció értékelése (max. 50 pont)  

 

• A tervezett fejlesztési projekt bemutatása és stratégiai alátámasztása: (a) a fejlesztési 

projekt hozzájárulása a jelentkező vállalkozás versenyképességének növeléséhez, b) 

a fejlesztési projekt hozzájárulása a vállalkozás COVID-19 válság által okozott 

gazdasági helyzetből való kilábalásához, c) a digitalizáció, automatizáció, robotizáció 

megjelenése a fejlesztésben, d) a termelékenység növelése, kapacitásbővítés szerepe 

a fejlesztésben, e) a fenntarthatósági szempontok érvényesülése a fejlesztési 

koncepcióban. 

• A tervezett fejlesztési projekt pénzügyi, üzleti koncepciójának és költségvetésének 

megalapozottsága: a) költségvetési tételek bemutatása a pályázati felhívásban foglalt 

önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek szerinti 

struktúrában, b) tervezett ráfordítások és várható bevételek kapcsolata, c) a 

megvalósításból származó előnyök, hasznok realitása bemutatása. 

• A projektvezető és projektben résztvevők felkészültségének értékelése. 

 

A jelentkező vállalkozások által támogatási kérelemre benyújtott fejlesztési projektek szakmai 

értékelése egy meghatározott, 0-tól 100 pontig terjedő pontrendszer alapján történik. Ez az 

előminősítési pontrendszer – az előminősítési tanúsítvány megszerzésére vonatkozó jogosultság 

megállapításán túl - lehetőséget ad a jelentkező vállalkozások és fejlesztési projekt koncepcióik közötti 

differenciálásra, s ezen keresztül a fejlesztési projektek finanszírozhatóságának megállapítására is. 

 

7. Pontozási rendszer  

A pontozási rendszer egy többlépcsős pontozási modellt követ, mely tartalmaz minimálisan elérendő 

pontszám meghatározásokat is.   

7.1. Szükséges pontszám  

 

Az előminősítési tanúsítvány megszerzésének feltétele, hogy a jelentkező vállalkozás egy 

meghatározott minimális pontszámot elérjen az előminősítési folyamat során. Az előminősítési 

tanúsítvány megszerzéshez szükséges minimális ponthatár a jelentkező vállalkozások száma, a 

vállalkozások divat-design szakmai adottságai, valamint a jelentkezők támogatási igényeinek összege 

alapján kerül megállapításra. A ponthatár megállapításáról az előminősítési folyamat releváns 

szakaszában a www.divatdesignpalyazat.ifka.hu  oldalon, valamint elektronikus csatornán (e-mail) is 

tájékoztatásra kerülnek az előminősítési igényt benyújtott vállalkozások.  

 

 

 

http://www.divatdesignpalyazat.ifka.hu/
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Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy előminősítési tanúsítványt nem szerezhetnek azok a vállalkozások, 

amelyek az előminősítéshez közvetlenül kapcsolódó témakörök a (6.3. – a vállalkozás szakmai 

felkészültségének vizsgálata és 6.5. – a fejlesztési projekt koncepció értékelése) esetében nem érnek 

el legalább 100/50 pontot, ugyanakkor az értékelő fenntartja a jogot az előminősítéshez szükséges 

minimum pontszám változtatására.  

 

Szükséges megjegyezni, hogy a 6.3. (a vállalkozás szakmai felkészültségének vizsgálata) és 6.5. (a 

fejlesztési projekt koncepció értékelése) témakörök esetében az egyes témakörök szerint elérendő 

minimum pontszámok nem kerülnek külön meghatározásra.  

 

7.2. Értékelés  

 

Az előminősítési igények benyújtási határidejét követően kerül sor az előminősítési igények 

elbírálására. Az előminősítési igények elbírálására és az előminősítési tanúsítványok hivatalos 

kiállítására mindkét szakasz esetében az utolsó előminősítési igény beérkezésétől számítva legfeljebb 

30 nap áll az IFKA rendelkezésére. 

Amennyiben a jelentkező vállalkozás az előminősítéshez közvetlenül kapcsolódó - a 6.3. (a vállalkozás 

szakmai felkészültségének vizsgálata) és 6.5. (a fejlesztési projekt koncepció értékelése) - témakörök 

esetében eléri az értékelő testület által megállapított – a sikeres előminősítés megszerzéséhez 

szükséges – minimális pontszámot, akkor számára kibocsátásra kerül a „Versenyképes Magyar Divat- 

és Design Ipari Vállalkozás Előminősítési Tanúsítvány” kibocsátása. Ennek birtokában a jelentkező 

vállalkozás lehetőséget kap pályázatának hivatalos benyújtására és fejlesztési forrás igénylésére az 

EPTK rendszerben 2021. március 31-ig. 

Fontos megjegyezni, hogy az előminősítési eljáráson való sikeres részvétel és az előminősítési 

tanúsítvány megszerzése nem jelentenek automatikusan sikeres pályázatot és a fejlesztési források 

folyósítását a jelentkező vállalkozás számára. 

 

8. Az előminősítési igényről való döntés esetei  

 

8.1. Hiánypótlás  

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. 

8.2. 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; 

 

• Az IFKA által kezdeményezve: akár az előminősítési eljárás folyamatában a pályázó esetében 

felmerült adatmódosítás igény (pl. a minősítési rendszer által jelzett adatváltozások stb.) 

alapján.  
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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.  

8.3. Minősítési igény elutasítása  

Amennyiben az előminősítési igényt benyújtó vállalkozás  

•  nem felel meg a pályázati 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 benyújtó vállalkozás az igény 

elutasításáról.  

A tájékoztatás tartalmazza az elutasítás indokait, valamint a jogorvoslat benyújtásának lehetőségét, 

módját és határidejét.  

8.4. Minősítési igény jóváhagyása  

Az előminősítési igények benyújtására folyamatosan van lehetőség a magyarországi divat- és 

designipar nemzetközi versenyképességét támogató VEKOP-1.2.7-20 pályázati felhívás lebonyolítását 

koordináló IFKA által bejelentett 2021 február 15-ei zárónapig. Ez azt jelenti, hogy az adott jelentkezési 

határnapig benyújtott előminősítési igények együttesen kerülnek elbírálásra, a határnaptól számított 

maximum 30 napon belül (hiánypótláson töltött időt nem számítva).  

Az előminősítési igények értékelésével kapcsolatos minden határidőt az határnapoktól, tehát az adott 

szakasz utolsó előminősítési igényének beérkezésétől kell számítani. A jelentkezési határnapok 

ütemezését előre nyilvánosságra kell hozni, erről a jelentkező vállalkozások a 

www.divatdesignpalyazat.ifka.hu honlapon és elektronikus üzenetben is tájékoztatásra kerülnek. Az 

előminősítési igény értékelését követően, hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtását követő 15 

naptári napon belül az IFKA előminősítési eljárása lezárásra kerül. 

Fontos megjegyezni, hogy az előminősítési eljáráson való sikeres részvétel és a megszerzett 

előminősítési tanúsítvány nem jelenti automatikusan a sikeres pályázatot és a támogatási kérelem teljes 

összegű folyósítását a jelentkező vállalkozás számára.  

9. Panaszkezelési folyamatok meghatározása  

Az előminősítési igényt benyújtó vállalkozás az IFKA döntése ellen panaszt nyújthat be. A panaszt a 

kifogásolt döntésről való tudomásszerzéstől számított tíz naptári napon belül egy alkalommal, az 

indok(ok) megjelölésével nyújthatja be. Az IFKA kizárólag a panasszal 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  

http://www.divatdesignpalyazat.ifka.hu/
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•  a panasz a döntéstől számított tíz napos határidőn túl kerül benyújtásra,  

•  a panaszt nem az arra jogosult kapcsolattartó terjeszti elő,  

•  a panasz nem tartalmaz a megsértett jogszabályban vagy Felhívásban foglalt rendelkezésre 

történő hivatkozást,  

• a panaszt nem az erre szolgáló elektronikus felületen keresztül 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 panaszban foglaltaknak - részben vagy egészben - helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű 

állapot helyreállításáról,  

• a panasz indokolt döntésével elutasítja.  

Az IFKA a 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. 

 

 

 


