MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE
Pályázat kódszáma
Támogatás összege
Támogatási intenzitás

Ki pályázhat?

Támogatható
tevékenységek

Nem elszámolható
költségek

Fejlesztés helyszíne
Speciális feltételek

GINOP 1.2.1-16
25 – 250 millió Ft
Regionális beruházás/Régió

Mikro- és
kisvállalkozás

Középvállalkozás

Észak-Magyarország,
Északmax. 50%
max. 50%
Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl
Közép-Dunántúl
max. 50%
max. 45%
Nyugat-Dunántúl
max. 45%
max. 35%
Megújuló
energiatermeléshez
max. a regionális beruházás mértéke
nyújtott beruházási támogatás
 kizárólag feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek (mellékletben
meghatározott TEÁOR kódok alapján)
 mikro-, kis- és középvállalkozások, egyéni cég, egyéni vállalkozó
 a pályázó vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik
o egy teljes lezárt üzleti évvel
o min. 1 fő átlagos statisztikai létszámmal
o a projekt elszámolható összköltségét meghaladó árbevétellel a
legutolsó lezárt üzleti évben
 a pályázó vállalkozás saját tőkéjének a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb
mértékét el kell érnie
 Kötelező projektelem:
o Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (min. 50%,
min. nettó 200 ezer Ft / eszköz – VTSZ lista!);
 Önállóan nem támogatható projektelem:
o Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (min.
nettó 200 ezer Ft /eszköz),
o Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és
ingatlan beruházás (max. 25%, max. nettó 200 ezer Ft/nm);
o Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő
berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök (min. nettó 30
ezer Ft / eszköz);
o IT fejlesztés - szoftverek (max. 15% TESZOR lista!)
o Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc,
gyártási know-how beszerzések (max 10%);
 Pályázatírás költsége, megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyezési és
kiviteli tervek készítése;
 A pályázat benyújtása előtt felmerült költség;
 A Felhívás adott mellékletében nem szereplő VTSZ számmal rendelkező eszköz
beszerzése;
 A Felhívás adott mellékletében nem szereplő TESZOR számmal rendelkező
szoftver beszerzése;
 A pályázónál meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más
telephelyre történő áttelepítési költsége;
 Franchise díj;
 Levonható ÁFA;
 Jármű beszerzése, stb.
A pályázó bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe Budapesten
és Pest megyén kívül.
 A projekt megvalósítása során egy mérföldkő tervezhető.
 A fejlesztéssel érintett ingatlan per- és igénymentes.
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Vállalandó
kötelezettségek

Igényelhető előleg
Biztosítékadási
kötelezettség
Legkorábbi
projektkezdés
Megvalósítás
időtartama
Értékelési eljárásrend

Speciális csatolandó
mellékletek

Támogatásban
részesülő pályázatok
száma
Beadási határidő



a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő két lezárt üzleti évben:
o Árbevétel növekedés:
o az éves nettó árbevétel összes növekménye eléri a támogatási összeget
VAGY
o a második üzleti év végére 5%-al nő a bázisévhez képest VAGY
o a két üzleti évben átlagosan 5%-al nő a bázisévhez képest.
 Fenntartási kötelezettség: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig a
termelő tevékenységet a programterületen fenn kell tartani
 Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek (hirdetőtábla, sajtóközlemény
stb.)
A támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 millió Ft.
Nem szükséges, ha a pályázó rendelkezik egy lezárt teljes üzleti évvel és a támogatási
kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Saját felelősségre a pályázat benyújtását követő naptól.
18 hónap, de a záró kifizetési igénylés benyújtásának legkésőbbi időpontja 2020.
szeptember 30.
Standard eljárásrend, szakaszos elbírálás. (1. értékelési határnap 2017. január 31. )
Tartalmi értékelés többek között az alábbi kritériumok szerint (min.1 teljesítése
kötelező):
 Növekedési és export potenciál;
 Innovációs és K+F+I potenciál;
 Termelési értékláncban történő előrelépés;
 Megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek gyártása;
 Alulreprezentált (fiatal vagy női) vállalkozások;
 Szabad vállalkozói zónában történik-e a beruházás;
 Működés időtartama;
 Üzemi eredmény aránya;
 Nettó árbevétel arányos beruházás (maximális pontszám 15-45% között)
 Fejlesztés helyszíne.

Infrastrukturális és ingatlan beruházás esetén – építési tervdokumentáció
A támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele a jogerős építési engedély
megléte (benyújtandó legkésőbb az 1. Kifizetési kérelemhez)
 A kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozat;
 Költségtételenként 3 db, érvényes egymástól független árajánlatadók által
kiállított árajánlat.
150 – 250 db
Rendelkezésre álló keret 18 milliárd Ft.
2017. január 16-től a keret kimerüléséig.
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