Milyen támogatási lehetőségeket nyújt a napokban
megjelent 10 új pályázat? Összefoglaló.
Mit kell tudni az új felhívásokról, milyen kondíciókkal nyújtanak támogatást a
vállalkozások számára? A 10 db új, hitellel kombinált támogatási program és a 2 db
kapacitásbővítő támogatási felhívás megjelenéséről már beszámoltunk, most azonban a
korábbinál részletesebb áttekintést szeretnénk nyújtani a december 7-én napvilágot látott
felhívások tartalmából. Összesen tehát 12 új támogatásról számolunk be.
Forduljon hozzánk bizalommal. Munkatársaink készséggel válaszolnak kérdéseire.
Elérhetőségünket a hírlevél végén találja.

Milyen támogatást nyújtanak a vállalkozások számára a most megjelent pályázatok?

1. Mikro-, kis-, és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék
keretében – GINOP 1.2.3- 8.3.4-16
A pályázat keretében A KKV-k fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, ingatlanberuházásra, valamint eszközök (hardver, szoftver) fejlesztésre lehet támogatást
igényelni.

Eszközbeszerzés, ingatlan beruházás, hardver-szoftver fejlesztés

Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege
Az igényelhető kölcsön összege
Saját forrás
Vissza nem térítendő támogatás
Kölcsön
Kamat
Fenntartási kötelezettség

Milyen tevékenységekre igényelhető
támogatás

Ki jogosult igénybe venni

Benyújtható
Megvalósítás

GINOP-1.2.3-8.3.4-16
Minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft
Minimum 10 millió Ft, maximum 145 millió Ft
Minimum 10%
30%
60%
2%
3 év
Új eszközbeszerzés (VTSZ lista alapján), épület építés,
átalakítás, bővítés, korszerűsítés, épületgépészeti
beruházások, IT-fejlesztés, új szoftverek/hardverek (VTSZ és
TESZOR lista alapján), az új eszköz beszerzéséhez
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,
kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
A mikro,- kis és középvállalatok, akik rendelkeznek egy
lezárt, teljes üzleti évvel és minimum 1 fő létszámmal. Előnyt
élveznek a feldolgozó ipari vállalatok, de szabad vállalkozási
zónában akár szolgáltató, vagy kereskedő vállalat is nyújthat
be pályázatot
2017.01.31-től
A projekt megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre

2. Vállalati komplex infokommunikációs és
mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti
szolgáltatások terjesztésének támogatása - GINOP3.2.2-8.2.4-16
A felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a nyújt
kivételesen kedvező kamatozású konstrukciót a technológiai háttér és üzleti folyamatok
modernizálásához, a belső vállalati kommunikációs folyamatok hatékonyságának
növeléséhez, illetve a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek,
megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú és egyéb online elérhető
üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

Vállalati kommunikációs folyamatok növelése, vállalatirányítási-, és üzleti rendszerek, felhőalapú
szolgáltatások bevezetése

GINOP-3.2.2-8.2.4-16
Minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft
Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege
Minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft
Az igényelhető kölcsön összege
Minimum 10%
Saját forrás
35% (GINOP-3.2.1 projekt keretében már megszerzett
"Digitálisan felkészült vállalkozás" és a 3.2.1 projektben
létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített)
Vissza nem térítendő támogatás
infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése
esetén az összes elszámolható költség 40%-a)
55% (3.2.1 - 50%), a kölcsön összegének meg kell haladnia a
Kölcsön
vissza nem térítendő támogatás összegét
1%
Kamat
3 év
Fenntartási kötelezettség

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy
külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

Milyen tevékenységekre igényelhető
támogatás

Ki jogosult igénybe venni
Benyújtható
Megvalósítás

1. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések
támogatása – „on-premise” vagy „in house” módon, vagyis
vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve
alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver
bevezetése)
2. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati
szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a KKVk körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése)
Azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek
rendelkeznek egy lezárt, teljes üzleti évvel, és átlagos
statisztikai állományi létszámuk legalább 2 fő volt
2017.01.31-től
A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre

3. Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-,
kis- és középvállalkozások által előállított termékek és
szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra
való belépésének támogatása - GINOP-3.1.2-8.2.4-16
A felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segíti az
újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését,
bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT mikro-,
kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését.

Infokommunikációs ötletek üzleti hasznosítása

Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege
Az igényelhető kölcsön összege
Saját forrás
Vissza nem térítendő támogatás
Kölcsön
Kamat
Fenntartási kötelezettség

Milyen tevékenységekre igényelhető
támogatás

GINOP-3.1.2-8.2.4-16
2-25 millió Ft (10% alatti exportárbevétel arány alatt)
2-40 millió Ft (10% exportárbevétel arány felett)
2,5-32 millió Ft (10% alatti exportárbevétel arány alatt)
2,5-50 millió Ft (10% exportárbevétel arány felett)
Minimum 10%
40%
A kölcsön összegének meg kell haladja a vissza nem
térítendő támogatás összegét
1%
3 év
• Külföldi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb
rendezvényeken való részvétel
• Piacra jutás támogatása
• Tanácsadás igénybevétele, beleértve szoftver és IT
szolgáltatás lokalizációt és külpiaci megjelenést lehetővé

online fejlesztést
• Szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció
honosítása
• Külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott
munkatárs(ak) tevékenysége
• Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés,
piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele)
• IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja,
testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése
• Új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői
és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói
kézikönyvek elkészítése

Ki jogosult igénybe venni

Benyújtható
Megvalósítás

• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek
rendelkeznek 2 lezárt, teljes üzleti évvel, és átlagos
statisztikai állományi létszámuk legalább 1 fő volt, és
árbevételük 50%-a legalább infokommunikációs
tevékenységből származott
2017.02.02-tól
A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre

4. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
kombinált hiteltermék - GINOP-2.1.2-8.1.4-16
A vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása érdekében megjelent felhívás
vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású hitel kombinációját
tartalmazza. A felhívásban biztosított konstrukció az innovatív vállalkozások házon belüli
prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatás fejlesztéséhez biztosít ideális forrást.
A támogatást mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok vehetik igénybe.

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatás fejlesztés

GINOP-2.1.2-8.1.4-16
Minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft
Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege
Minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft
Az igényelhető kölcsön összege
Minimum 10%
Saját forrás
• Mikro és kisvállalkozás: 55% (kivéve Nyugat- dunántúli
régió: 50%)
Vissza nem térítendő támogatás

• Középvállalat: 45% (kivéve Nyugat- dunántúli régió: 40%)
• Nagyvállalat: 35% (kivéve: Nyugat- dunántúli régió: 30%)
• Mikro és kisvállalkozás: 35% (kivéve Nyugat- dunántúli
régió: 40%)

Kölcsön

Kamat
Fenntartási kötelezettség
Milyen tevékenységekre igényelhető

• Középvállalat: 45% (kivéve Nyugat- dunántúli régió: 50%)
• Nagyvállalat: 55% (kivéve: Nyugat- dunántúli régió: 60%)
2%
3 év, nagyvállalat esetén 5 év
• Kísérleti fejlesztés (Önállóan támogatott, minimum 50%)

támogatás
• Új eszközbeszerzés, épület építés, bővítés átalakítás,
korszerűsítés, amennyiben a projekt céljához feltétlenül
szükséges (maximum 35%)
• Projektmenedzsment tevékenység (maximum 2,5%)
• Kötelezően előírt nyilvánosság (maximum 0,5%)
• A mikro,- kis és középvállalatok, akik rendelkeznek kettő
lezárt, teljes üzleti évvel és minimum 3 fő létszámmal
• Nagyvállalatok, akik rendelkeznek kettő lezárt, teljes üzleti
évvel és minimum 3 fő létszámmal, valamint a projekt
eredményéből, hasznaiból a KKV részesül
Ki jogosult igénybe venni

• Nem támogatható a közép-magyarországi régióban történő
beruházás
• Kísérleti fejlesztés tevékenységen kívül kizárólag nem
elsődleges mezőgazdasági termeléshez lehet igénybe venni

Benyújtható
Megvalósítás

• Azon társaságok, akik nem nyújtottak be GINOP-2.1.7-15,
GINOP-2.1.1-15 és GINOP-2.2.1 felhívásokra pályázatot,
vagy nem részesültek támogatásban
2017.02.08-tól
A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre

5. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati
szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci
bevezetésének támogatása - GINOP-3.2.4- 8.2.4-16
A felhívás célja, hogy támogatást nyújtson a hazai kkv-k részére az
infokommunikációban rejlő lehetőségek kihasználására, ezzel hozzájárulva a korszerű
vállalati folyamatmenedzsment integrálásához, továbbá az e-kereskedelmet támogató
informatikai alkalmazások szélesebb körű használatához.

„Cloud computing” megoldások hazai piaci fejlesztése

GINOP-3.2.4-8.2.4-16
Minimum 17,5 millió Ft, maximum 175 millió Ft
Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege
Minimum 20 millió Ft, maximum 175 millió Ft
Az igényelhető kölcsön összege
Minimum 25%
Saját forrás
35%
Vissza nem térítendő támogatás
A kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem
Kölcsön
térítendő támogatás összegét, futamideje legfeljebb 8 év
1%
Kamat
3 év
Fenntartási kötelezettség
• Projekt előkészítés • Projektmenedzsment
• Felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele más
szolgáltatóktól a projekt megvalósítás ideje alatt
Milyen tevékenységekre igényelhető
támogatás

• Kommunikációs és marketing stratégia, információs- és
médiakampány megvalósítása
• Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása

• Könyvvizsgálat
• Szakmai munkához kapcsolódó munkavállalók alkalmazása
• Üzleti felhőszolgáltatásokat nyújtó szolgáltató központok
felépítése és továbbfejlesztése (architektúra tervezése,
hardver és szoftver infrastruktúra elemek, informatikai
eszközök és immateriális javak beszerzése, installálása,
specifikációk, szabványok, bevezetési módszertanok
kidolgozása, alkalmazás/ok/ kifejlesztése, implementálása,
integrációja, bevezetése, paraméterezése, testreszabása,
interfész fejlesztés, konfigurálás, tesztelés)
• Üzleti felhőszolgáltatás kidolgozásához és fejlesztéséhez
igénybevett oktatás
• Szervezet- és folyamatfejlesztés
• Szolgáltatási (SLA) szerződés elkészítése
• Üzleti felhőmegoldások szolgáltatásával kapcsolatos
minőségbiztosítási rendszerek (ISO 20000-1, ISO 27001)
bevezetése

Ki jogosult igénybe venni

Benyújtható
Megvalósítás

• Beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek
Azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek
rendelkeznek 3 lezárt, teljes üzleti évvel, és átlagos
statisztikai állományi létszámuk legalább 5 fő volt, és az
elmúlt 5 naptári vagy üzleti év vonatkozásában legalább 50
millió Ft értékben értékesített olyan saját fejlesztésű
szoftvert, amelyre alapozva az Iaas/PaaS/SaaS üzleti
felhőszolgáltatást el kívánja indítani
2017.02.08-tól
A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre

6. Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel: GINOP-1.2.6-8.3.4-16
Megnyílt az Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása felhívás, amely vissza nem
térítendő támogatás és hitel kombinációját kínálja. Figyelem! Ebben a felhívásban azok a
társaságok is nyújthatnak be pályázatot, akik a mezőgazdasági termékek elsődleges
feldolgozását végzik, és így a korábbi pályázatokon nem tudtak indulni!

Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása

Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege
Az igényelhető kölcsön összege
Saját forrás
Vissza nem térítendő támogatás
Kölcsön
Kamat
Fenntartási kötelezettség

GINOP-1.2.6-8.3.4-16
Minimum 50.000.000 Ft, maximum 750.000.000 Ft
Minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft
Minimum 25%
37%
A kölcsön mértékének meg kell haladnia a vissza nem
térítendő támogatás mértékét
1%
3 év
• Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai
rendszerek és kapacitások kialakítása
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás

Milyen tevékenységekre igényelhető
támogatás

• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
beszerzésére
• Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
(vállalatirányítási, belső nyilvántartási, vállalati
infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai

eszközök és szoftverek)
• Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzések
• Szabadalmak és egyéb immateriális javak beszerzésére

Ki jogosult igénybe venni
Benyújtható
Megvalósítás

• Környezetirányítási, vezetési, hitelesítési és minősítési
rendszerek bevezetése, tanúsíttatása és hitelesítése, termékek
környezetvédelmi minősítése
A támogatást azok a Közép-magyarországi régión kívül
tevékenykedő középvállalkozások vehetik igénybe, akik
tevékenysége 10-11 TEÁOR besorolás alá tartoznak
2017.02.02-tól
A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre

7. Megújuló energia használatával megvalósuló
épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált
hiteltermékkel - GINOP-4.1.1-8.4.4-16
A felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában hozzájárul az épületek
energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások
felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához.

Épületenergetikai fejlesztések támogatása

GINOP-4.1.1-8.4.4-16
Minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft
Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege
Minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft
Az igényelhető kölcsön összege
Minimum 10%
Saját forrás
Maximum 45%
Vissza nem térítendő támogatás
Minimum 45%, meg kell haladnia a vissza nem térítendő
Kölcsön
támogatás összegét
2%
Kamat
3 év
Fenntartási kötelezettség
Energiahatékonyság fokozása (a projekt költségek legalább
Milyen tevékenységekre igényelhető
50%-a), megújuló energiaforrás felhasználása (az
támogatás
elszámolható költségek legalább 10%-a)
Azon mikro,- kis és középvállalatok, akik rendelkeznek egy
Ki jogosult igénybe venni
lezárt, teljes üzleti évvel és minimum 1 fő létszámmal
2017.02.08-tól
Benyújtható
A projekt megvalósítására 12 hónap áll rendelkezésre
Megvalósítás

8. Megújuló energia használatával megvalósuló
épületenergetikai fejlesztések támogatása a középmagyarországi régióban, kombinált hiteltermékkel VEKOP-5.1.1-5.1.2-16
Hosszabb várakozás előzte meg a Közép-magyarországi régióban megjelent felhívást,
amely vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kamatozású hitel formájában
hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló
energiaforrások felhasználásával történő javításához, az ehhez szükséges beruházások
megvalósításához.

Épületenergetikai fejlsztések a Közép-magyarországi régióban

VEKOP-5.1.1-5.1.2-16
Minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft
Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege
Minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft
Az igényelhető kölcsön összege
Minimum 10%
Saját forrás
Maximum 45%
Vissza nem térítendő támogatás
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a
Kölcsön
vissza nem térítendő támogatás összegét
2%
Kamat
3 év
Fenntartási kötelezettség
Energiahatékonyság fokozása (a projekt költségek legalább
Milyen tevékenységekre igényelhető
50%-a), megújuló energiaforrás felhasználása ( az
támogatás
elszámolható költségek legalább 10%-a)
Azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek
rendelkeznek 1 lezárt, teljes üzleti évvel, és átlagos
Ki jogosult igénybe venni
statisztikai állományi létszámuk legalább 1 fő volt (Kft, Bt,
Kkt, Rt, vagy külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)
2017.02.08-tól
Benyújtható
A projekt megvalósítására 12 hónap áll rendelkezésre
Megvalósítás

9. KKV energia hitel - GINOP-8.4.1/B-16
A visszatérítendő támogatás azokhoz a Közép-magyarországi régión kívüli
beruházásokhoz igényelhető, amelyek megújuló energiaforrás felhasználásával hálózatra
termelés céljából villamos energiát állítanak elő.

KKV energiahitel

Az igényelhető kölcsön összege
Saját forrás
Kamat
Fenntartási kötelezettség

Milyen tevékenységekre igényelhető
támogatás

GINOP-8.4.1/B-16
Minimum 1 millió Ft, maximum 1000 millió Ft
Minimum 10%
0%
3 év
• Előkészítési tevékenység (előzetes tanulmányok,
engedélyezési dokumentumok, maximum 5%)
• Beruházási tevékenységek (ingatlanvásárlás – maximum
10%, a projekt szempontjából szükséges építési, kivitelezési
költségek, tárgyi eszköz beszerzés, immateriális javak)
• Megvalósításhoz kapcsolódó költségek (műszaki ellenőr –
maximum 1%, egyéb mérnöki és hatósági szolgáltatások)
• Mikro-, Kis- Középvállalkozás

Ki jogosult igénybe venni
Benyújtható
Megvalósítás

• Nem támogatható a közép-magyarországi régióban történő
beruházás
2017.02.28-tól
A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre (6
hónappal meghosszabbítható indokolt esetben)

10. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása
Hitelprogram - GINOP-8.1.1-16
A hitelprogram célja a Közép-magyarországi régión kívül elhelyezkedő mikro-, kis-, és
középvállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzése, saját tevékenységi körében
végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési tevékenységek
támogatása, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes
termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek prototípusainak kifejlesztését, piacra
vitelét eredményezhetik.

Mikro-, kis-, és középvállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzése

Az igényelhető kölcsön összege
Saját forrás
Kamat
Fenntartási kötelezettség

GINOP-8.1.1-16
Minimum 100 millió Ft, maximum 1000 millió Ft
Minimum 10% (Regionális beruházás esetén 25%
0%
3 év
• Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés (minimum 5%)
• Innovációs tevékenységek

Milyen tevékenységekre igényelhető
támogatás

• Termék piacra viteli tevékenységek
• A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek
• A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem
K+F tartalmú tevékenységek
• Kis- Középvállalkozás

Ki jogosult igénybe venni
Benyújtható
Megvalósítás

• Nagyvállalatok, amennyiben a projekt eredményéből,
hasznaiból a KKV részesül
2017.02.28-tól
A projekt megvalósítására 24 hónap áll rendelkezésre (1 Mrd
Ft-ot meghaladó hitelösszeg esetén 12 hónappal
meghosszabbítható)

11. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése: GINOP 1.2.1-16
Célja a hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése.

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

GINOP-1.2.1-16
Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege
Támogatás intenzitása
Kötelező vállalások
Fenntartási kötelezettség

Minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft
Maximum 50%
2 üzleti év alatt 5% nettó árbevétel növekedés
3 év
• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek
és kapacitások kialakítása min. a költségvetés 50%-a
• Építés maximum a költségvetés 25%-a (önállóan nem
támogatható)

Milyen tevékenységekre igényelhető
támogatás

• Gyártási licenc a költségvetés maximum 10%-a (önállóan
nem támogatható)
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
alkalmazása (önállóan nem támogatható)

Ki jogosult igénybe venni

Benyújtható
Megvalósítás

• Információs technológia-fejlesztés a költségvetés maximum
15%-a (önállóan nem támogatható)
• Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek legalább 1
lezárt üzleti évvel rendelkeznek, és legalább 1 főt
foglalkoztatnak
• Kizárólag feldolgozóipari tevékenység támogatható
2017.01.16-tól
A projekt megvalósítására legfeljebb 18 hónap áll
rendelkezésre

12. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16
A felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci
pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások
támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi
gazdaság megerősítése.

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

GINOP-1.2.2-16
Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege
Támogatás intenzitása

Minimum 5 millió Ft, maximum 25 millió Ft
Maximum 50%
• 2 üzleti év alatt 5% nettó árbevétel növekedés

Kötelező vállalások
Fenntartási kötelezettség

• Honlap készítése
3 év
• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek
és kapacitások kialakítása min. a költségvetés 50%-a
• Építés maximum a költségvetés 25%-a (önállóan nem
támogatható)

Milyen tevékenységekre igényelhető
támogatás

• Gyártási licenc a költségvetés maximum 10%-a (önállóan
nem támogatható)
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
alkalmazása (önállóan nem támogatható)
• Információs technológia-fejlesztés a költségvetés maximum
15%-a (önállóan nem támogatható)

• Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek legalább 1
lezárt üzleti évvel rendelkeznek, és legalább 1 főt
foglalkoztatnak
Ki jogosult igénybe venni

Benyújtható
Megvalósítás

• Szabad vállalkozási zónán kívül kizárólag feldolgozóipari
tevékenység támogatható
• Szabad vállalkozási zónában tevékenységi korlátozás nélkül
pályázható
2017.01.16-tól
A projekt megvalósítására legfeljebb 12 hónap áll
rendelkezésre

