
 

 

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak  

támogatása kombinált hiteltermék keretében 

 

1. Jogosultak köre: Mikró, kis és középvállalkozások akik (vagy 50 %-nál nagyobb 
tulajdonosuk) 

- rendelkezik legalább 1 tejes lezárt üzleti évvel (50 %-nál nagyobb kapcsolt 
vállalkozása is figyelembe vehető a teljesítéshez) 

- utolsó lezárt évben a stat létszámuk min. 1 fő volt (50 %-nál nagyobb kapcsolt 
vállalkozása is figyelembe vehető a teljesítéshez) 

- utolsó lezárt évben az árbevétel minimum 15 millió Ft volt 
- gazdasági társaságok/egyéni vállalkozók/egyéni cégek/szövetkezetek 

 

2. Igénybevétel feltételei: 

- a nem szabad vállalkozási zónában lévő településeken kizárólag a melléklet 
TEÁOR szerint feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek, és azon belüli is 
csak a mellékelt VTSZ alá tartozó eszközökkel 

- a szabad vállalkozási zónában feldolgozó ipartól eltérő tevékenységek is 
támogathatóak, de ott is csak a a mellékelt VTSZ alá tartozó eszközök 
szerezhetőek be 

- Csak meghatározott TESZOR szám alá tartozó szoftverek támogathatóak 
- kizárólag hivatalos kereskedőtől, vagy gyártótól lehet beszerezi 
- A projekt megvalósítási helyszínének alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt 

megvalósítása során alkalmassá kell válnia a támogatási kérelemben jelzett 
tevékenység végzésére, amit meghatározott szempontok szerint vizsgálnak 

- Mezőgazdasági cég nem támogatható 
- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó infrastrukturális és 

ingatlan beruházáson belül nem támogatható a kizárólag raktárra, szociális 
helyiségre és/vagy irodára vonatkozó fejlesztés 

 
3. Támogatható tevékenységek 

 I. Önállóan támogatható – Kötelező minimum a teljes költség 20 %-ig 
- Új eszközök beszerzése kizárólag a mellékelt VTSZ listában szereplők 
közül (min nettó 100.000 Ft/eszköz). 

 II. Önállóan nem támogatható 
- A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület 

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



 

 

- Információs technológia-fejlesztés (hardver és szoftver, szoftver max a 
teljes költség 15 %-ig) 

- Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-
how beszerzések (max a teljes költség 10 %-a) 

- A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó 
tevékenységek (max a teljes költség 0,5 %-a) 

 
4. Nem támogatható tevékenységek 

 A 2. mellékletben felsorolt tevékenységek nem támogathatóak. 
 

5. Egyéb támogatási feltételek 

- Közép Magyarországi régió ki van zárva 
- negatív saját tőkés, nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem támogatható 
- Az elszámolható összköltség nem lehet több mint az utolsó lezárt év árbevétel 

kétszerese 
- Beadáskor bejegyzett székhelyen/telephelyen/fióktelephelyen megvalósuló 

projekt támogatható  
- Kizárólag per és igénymentes ingatlanon megvalósuló beruházással lehet indulni 
- Bérelt/Lizingelt ingatlan esetén közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba kell foglalni a fenntartási idő végéig szóló kizárólagos használati 
jogot  

- Osztatlan közös esetén használati megállapodás (közokirat/vagy teljes erejű 
magánokirat), tulajdonostársak hozzájárulása, és megosztási vázrajt kell. A per,- 
és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni 
hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) 
helyszíne. 

- nem nyújthat be kérelmet az a vállalkozás, amely, vagy partner-, vagy kapcsolt 
vállalkozása a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívások keretében már 
támogatásban részesült 

 
6. Igényelhető összegek:  
Támogatás:    5- 50 millió (de max a teljes összeg 30 %-a) 
Kölcsön:    10-145 millió (de minimum a támogatás összege) 
Az önerő mértéke:   minimum 10 % 
A teljes költéség:   maximum 300 millió Ft 
 
7. Fenntartási kötelezettség: 3 év 
 
8. Előleg 

max a támogatás 50 %-a 



 

 

Az előleg első kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést 
szükséges benyújtani 
 

 

9. Projekt megkezdése, megvalósítása: 

A beadás előtt nem kezdhető meg, beadást követő napon saját felelőségre 
megkezdhető 
A projekt megvalósítására a megkezdéstől/támogatói okirat hatályba lépésétől 
számított 18 hónap áll rendelkezésre 
 
10. Projekt benyújtása: 

Kezdő időpont:  2017.01.31-től 
 
11. E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség:  

A kedvezményezett köteles a projekt keretében megvalósítandó, Kbt. hatálya alá nem 
tartozó beszerzései vonatkozásában az alábbiak szerint eljárni:  

- A kedvezményezett beszerzési igényét az ajánlattételi határidőt megelőző 
legalább öt nappal köteles a pályázati e-ügyintézés felületen „Beszerzéseim” 
menüpont alatt feltölteni.  

- Nem kell közzétenni a beszerzési igényt a 3 000 000 Ft-nál nagyobb 
elszámolható összköltségű projektek azon szerződései esetében, amelyek 
elszámolható összköltsége nem haladja meg a 300.000 Ft-ot.  

- 3 árajánlat rendelkezésre kell, hogy álljon, abban az esetben is, ha használja az 
e-beszerzés funkciót;  

- A kedvezményezett köteles figyelembe venni az e-beszerzés felületen keresztül 
érkezett ajánlatokat a beszerzése során, mérlegelve a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot tekintettel a már meglévő árajánlatokra, és indoklással 
alátámasztani annak vagy azoknak esetleges elutasítását. 

 
12. Hitelhez kapcsolódó tudnivalók 

- A hitelhez biztosítékot kell adni az alábbiak közül 
o ingatlan jelzálog,  
o ingó jelzálog,  
o fizetési számla követelésen alapított óvadék,  
o tulajdonos készfizető kezessége,  
o egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége. 

- a beruházást tárgyát is be kell vonni a fedezeti körbe 
- Fedezeti mérték 

o új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt 
gép/berendezés fedezetként,  



 

 

o Ingatlan építés, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya 
elégséges fedezetként,   

o az előző két pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a 
tőkekitettség 100%- 
 


