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GINOP-1.2.6-8.3.4-16
Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

Jelen Felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő
támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású
kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások
fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek
megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a
térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges
piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és
erőforrás-hatékonyságot.
A felhívás keretében kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti élelmiszeripari feldolgozó
tevékenység fejlesztésére irányuló projektek támogathatók, függetlenül attól, hogy a
projekthez kapcsolódó feldolgozó tevékenység során létrejövő termék szerepel-e az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.).
Rendelkezésre álló keretösszeg: 100 milliárd Ft, melyből a vissza nem térítendő rész 50 milliárd
Ft.
Vissza nem térítendő támogatás: 50 millió Ft-750 millió Ft.

Visszatérítendő támogatás: 50 millió Ft-2 milliárd Ft.
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás
összegét.
Támogatás mértéke: Észak-Magyarországon maximum 60%.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének
37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a
projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.
Támogatási előleg: a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, maximum 375 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. február 2-től 2019. február 2-ig.
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Támogatást igénylők köre:
Középvállalkozások, melyek:
-

-

rendelkeznek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel;
esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni
vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét;
Magyarországon székhellyel vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon
telephellyel rendelkeznek.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:


Önállóan támogatható tevékenységek:
-



Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakítása. (Legalább a projekt összköltségének 20%-a.)

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
-

Infrastrukturális és ingatlan beruházás;

-

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a
gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének
fedezése megújuló energia előállításával;

-

A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati
infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek
beszerzése; (Legfeljebb a projekt összköltségének 15%-a.)

-

Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know- how
beszerzések;

-

Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és
védelmének költsége; (Legfeljebb a projekt összköltségének 10%-a.)

-

Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési
rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi
minősítése.

Kötelező vállalások:
Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel tartása a projekt fizikai befejezési évét
közvetlenül követő 2 üzleti évre vonatkozóan.
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A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap.
Fenntartási kötelezettség:
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.

