GINOP 1.2.1-15
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
1. Rendelkezésre álló forrás: 65 Mrd Ft
2. Támogatott pályázatok várható száma: 250-500 db
3. Jogosultak köre: Mikró, kis és középvállalkozások akik (vagy 50 %-nál nagyobb
tulajdonosuk)
- rendelkezik legalább 1 tejes lezárt üzleti évvel
- utolsó lezárt évben a stat létszámuk min. 1 fő volt
- gazdasági társaságok/egyéni vállalkozók/egyéni cégek/szövetkezetek
4. Igénybevétel feltételei:
- kizárólag a megnevezett TEÁOR szerint feldolgozóipari tevékenységek
fejleszthetőek, és azon belüli is csak a meghatározott VTSZ alá tartozó
eszközökkel
- a beruházásnak a magyarországi teljes feldolgozóipari összkapacitás bővítését
kell eredményeznie
- Csak meghatározott TESZOR szám alá tartozó szoftverek támogathatóak
- ásványvíz gyártás, pet palack és annak forma gyártása nem támogatható
- kizárólag hivatalos kereskedőtől, vagy gyártótól lehet beszerezi
- Építési engedélyes tevékenység esetén a pályázathoz a jogerős engedélyt csatolni
kell
- új ingatlan fejlesztés esetén az alábbiakat teljesíteni kell
- a tetőszerkezet min. 30 %-ának alkalmasnak kell lennie későbbi
napenergia hasznosításra
- az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény
legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni
- max nettó 190 000 Ft/m2 költségig támogatható az építés
- a projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja az utolsó lezárt év
árbevételét és mérlegfőösszegét
5. Támogatható tevékenységek
I. Önállóan támogatható - Kötelező
- Új eszköz beszerzése (legalább 50 %)
II. Önállóan nem támogatható
- Anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz
kapcsolódó új eszköz beszerzése (legfeljebb 25 %, csak
raktározáshoz legfeljebb 10 %)

- Az új eszköz működtetéséhez szükséges Infrastrukturális és ingatlan
beruházás (legfeljebb 25 %)
- Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új eszközhöz
kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek
- Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow
Amennyiben a beruházás révén megváltoztatott munkaképességű személy
foglalkoztatására kerül sor, akkor az alábbiak is támogathatóak (max
munkavállalóként 1 000 000 Ft elszámolható költség határig)
- A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit,
a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új
eszközök beszerzése
- A létesítmények akadálymentesítése
- Az
akadálymentes
munkavégzést
szolgáló
információs
technológiafejlesztés
6. Egyéb támogatási feltételek
- Közép Magyarországi régió ki van zárva
- negatív saját tőkés, nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem támogatható
- 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
- Az önerőt az első kifizetés során (előleg igénylés is) kell igazolni, benyújtáskor
csak nyilatkozattal
- Legalább 25 %-ot kitevő saját forrással (amiben nem lehet állami támogatás) kell
rendelkezni
- Mentesül a biztosíték nyújtás alól, aki rendelkezik 1 lezárt üzleti évvel és
beadáskor szerepel a köztartozásmentes adatbázisban (Érdemes bejelentkezni!)
7. Támogatás összege:
minimum 50 millió, maximum 500 millió
8. Támogatás mértéke:

Régió

Dél-Dunántúl
Dél-Alföld
Észak-Alföld
Észak-Magyarország
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl

Vállalkozás méret
Mikro

Kis

Közép

50%
50%
50%
50%
50%
45%

50%
50%
50%
50%
50%
45%

50%
50%
50%
50%
45%
35%

9. Kötelező vállalások:
- Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési
évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának
(kölcsönzött munkaerőt is beleértve) átlagos értéke nem csökkenhet a
bázislétszám alá. Bázis: utolsó év
- Személyi jellegű ráfordítás: A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő
két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása
- átlagosan legalább 5 %-al növekszik bázisévhez képest
vagy
- legalább a támogatási összeg 5 %-al növekszik bázisévhez képest
vagy
összesen eléri legalább a támogatási összeg 50 %-át
- Nettó árbevétel növelése: projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2
üzleti évben az éves nettó árbevétel növekménye
- a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen
eléri a támogatási összeget
vagy
- a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év
végére eléri az 5 %-ot
vagy
a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri
az 5 %-ot
10. Fenntartási kötelezettség: 3 év
11. Előleg
max a megítélt támogatás 50 %-a, de max 100 M Ft igényelhető
12. 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
13. Projekt benyújtása:
Kezdő időpont:
2015.07.09-től
14. Pontozásnál előnyt jelent (elsősorban a feldolgozó iparnak kedvez)
- szabad vállalkozási zónában vagy komplex programmal támogatandó járás területén
megvalósuló fejlesztés
- Munkahelyteremtés, arányosan nézve az igényelt támogatáshoz (az új létszámot 2
évig kell fenntartani)
- Minél kisebb lélekszámú megvalósítási helyszín
- Meglévő telephelyen vagy barnamezős területen megvalósuló beruházás
- Működés időtartama 3, 5 év
- Az alábbi szempontok közül 3 db 30 pont, 2 db 25 pont, 1 db 10 pont
- az árbevétel az elmúlt két év valamelyikében 5 %-al nőtt a 3 évvel ezelőtti
árbevételhez viszonyítva
- utolsó 3 év valamelyikében az export bevétel elérte a teljes bevétel 15 %-át
- akkreditált klaszter tagság
- az előző években K+F+I pályázatot valósított meg, vagy iparjogvédelmi
oltalommal rendelkezik
- olyan beruházást valósít meg amely magasabb feldolgozottsági szintet
eredményez
- A projekt keretében megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek
gyártásához kapcsolódó beruházás valósul meg
- A támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: induló vagy fiatal vagy női
vállalkozó
15. Nem támogatott tevékenység:
- halászat és akvakultúra
- mezőgazdasági termékek elsődleges termelése
- mezőgazdasági termék feldolgozása és forgalmazása bizonyos feltételek esetén
- nehéz helyzetben lévő vállalkozás
- acélipar, hajógyártás, szénipar, szintetikusszál ipar, légi- tengeri- közúti- vasútiés belvízi áru vagy személy szállítás, energiatermelés, energiaelosztás,

