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GINOP-1.2.1-16
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

A felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak
bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és
bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett
infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a
versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.
A projekt keretében kizárólag a szakmai mellékletben szereplő TEÁOR besorolás szerinti
feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetők.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 18 milliárd Ft.

Vissza nem térítendő támogatás: 25 millió Ft-250 millió Ft.

Támogatás mértéke: az Észak-magyarországi régióban maximum 50%.

Támogatási előleg: a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, maximum 125 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig.
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen
elbírálásra:
- 2017. január 31.
-

2017. január 31-ét követően minden hónap utolsó. napja.

Támogatást igénylők köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek rendelkeznek:
-

legalább egy teljes lezárt üzleti évvel;
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
Magyarországon székhellyel vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon
telephellyel rendelkeznek.
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A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:


Önállóan támogatható tevékenységek:
-



Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakítása. (Minimum a projekt összköltségének 50%-a.)

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; (Infrastrukturális és ingatlan
beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt
összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el.)

-

Információs technológia-fejlesztés; (Legfeljebb a projekt összköltségének 15%-a.)

-

Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
(Legfeljebb a projekt összköltségének 10%-a.)

Kötelező vállalások:
Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése a projekt fizikai befejezési
évét közvetlenül követő 2 üzleti évre vonatkozóan.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap.
Fenntartási kötelezettség:
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.

