Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
GINOP 1.2.1-16
Támogatás összege, mértéke:
Igényelhető vissza nem térítendő támogatási összeg: min. 25.000.000 Ft, max.
250.000.000 Ft.
Regionális beruházási támogatás mértéke: elszámolható költségek maximum 50%-a
(székhelytől és cégformától függően)
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: 45%-a, de
legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás
maximális mértéke
Előleg: 50%, de legfeljebb 125 millió Ft
Támogatást igénylők köre:
Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
- amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó
vállalkozása rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
- éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 1 fő volt,
- Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
A projekt területi korlátozása:
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek legkésőbb a
támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmek benyújtására a 2017. január 16. naptól van lehetőség, az alábbi
értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. január 31.
2017. január 31-ét követően minden hónap utolsó napja.
Kiválasztási eljárásrend:
Standard eljárásrend (pontozásos szempontrendszer szerint bírálják el a beérkező
pályázatokat)
I. Önállóan támogatható tevékenységek:
- Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakítása (legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.)
II. Önállóan NEM támogatható tevékenységek:
- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a
gazdasági-termelési
folyamatok
és
az
üzemen
belüli
építmények
energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 25%)
- Információs technológia-fejlesztés
- Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max.
10%)

Elszámolható költségek:
Eszközbeszerzés költségei:
- Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakítása (egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök)
- Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó
30.000 Ft értékű új hardver beszerzése
- A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új,
egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök beszerzésének költsége
(amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra)
Építéshez kapcsolódó költségek:
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás
- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó
infrastrukturális beruházások költsége
Immateriális javak beszerzésének költsége:
- Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése
- Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének
költsége, vételára
Az elszámolhatóság további feltételei:
- kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás
szerinti tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztések támogathatók.
- kizárólag a Felhívás 2. számú mellékletben található VTSZ listán szereplő VTSZ
számok alá tartozó eszközök beszerzésének költsége támogatható
- szoftver fejlesztés esetén kizárólag a Felhívás 3. számú szakmai mellékletében
található TESZOR listában szereplő TESZOR szám alá tartozó szoftverek
beszerzésének költsége támogatható
- ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 200.000,- Ft/nm
költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként
Kötelező vállalások:
- Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel minimális növelése (egyéni
vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel)
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
Legfeljebb 18 hónap
Fenntartási kötelezettség:
A projekt megvalósításától számított 3 év
Pályázati dokumentáció elérhetősége:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-121-16-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-termelsikapacitsainak-bvtse-1

