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GINOP-1.2.3-8.3.4-16
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása kombinált hiteltermék keretében

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának
erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság
megerősítése.
A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a
fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatók, míg a szabad vállalkozási zónának
nem minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetők.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 112,5 milliárd Ft, melyből a vissza nem térítendő rész 37,5
milliárd Ft.
Vissza nem térítendő támogatás: 5 millió Ft-50 millió Ft.

Visszatérítendő támogatás: 10 millió Ft-145 millió Ft.
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás
összegét.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének
30%-a lehet.
Támogatási előleg: a megítélt vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a.

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. január 31-től 2019. január 31-ig.
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Támogatást igénylők köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek:
-

-

rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel;
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt ;
Magyarországon székhellyel vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon
telephellyel rendelkeznek;
amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum
15 millió Ft volt.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:


Önállóan támogatható tevékenységek:
-



A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése (Legalább
a projekt összköltségének 20%-a.)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
-

A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a
termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek
átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása;

-

A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológiafejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) beszerzése;

-

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzések; (Legfeljebb a projekt összköltségének 10%-a.)

-

A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek.
(Legfeljebb a projekt összköltségének 0,5 %-a.)

Kötelező vállalások:
A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap.
Fenntartási kötelezettség:
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.

