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GINOP-2.1.8-17
A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése
adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával. A Felhívás olyan eszközök,
immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő vállalkozásnál a
támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a
támogatást igénylő vállalkozásnál
- új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
- új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül
sor.
Rendelkezésre álló keretösszeg: 17 milliárd Ft.

Vissza nem térítendő támogatás: 5 millió Ft-15 millió Ft.

Támogatás mértéke: maximum 50%.

Támogatási előleg: a megítélt támogatás legfeljebb 75%-a.

A támogatási kérelmek benyújtása: 2017. december 6-án 9 órától 2018. február 15-én 12 óráig
lehetséges.

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

legalább egy 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;
amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.
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Nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő, amely a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már
részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van.

A projekt keretében önállóan megvalósítható tevékenységek:
a) Eszközbeszerzés, új eszközök beszerzése.
b) Immateriális javak beszerzése /szoftver, gyártási licenc vagy know-how/.

Kötelező vállalások:
A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a
fenntartási időszak első üzleti évében a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával
növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap.
Fenntartási kötelezettség:
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.

