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GINOP-1.2.1-16 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 

 
ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 

– TERVEZET – 

I.  A TÁMOGATÁS CÉLJA 

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikro-, kis- és 

középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a 

modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek 

kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek 

megteremtésére, fenntartására. 

A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadottérték-

növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük 

eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy 

részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. 

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

- amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 

tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó 

vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással 

alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való 

működés időszaka ebbe nem számít bele), 

- amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 

tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó 

vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási 

kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 

fő volt. 

 

Egyes tartalmi értékelési/rangsorolási szempontok vizsgálatakor a támogatást igénylő 

döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 

tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt 

vállalkozások adatai is. 
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Nem nyújtható támogatás, azon pályázó részére 

- amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat 

benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámoló szerinti árbevétel összegét, egyéni vállalkozók esetében az adóalapba 

beszámított bevételt, vagy 

- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az 

APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem 

benyújtásának időpontjában, vagy 

- amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-

12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul 

- azon támogatást igénylő részére, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. 

melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-

1.2.2-16 és a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívások, illetve jelen felhívás 

keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban 

- amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 

(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes 

üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy 

- amely vállalkozás, vagy amelynek a partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás 

keretében korábban támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a 

támogatási kérelem benyújtásáig még nem nyújtotta be, vagy 

- amely vállalkozás, vagy amelynek a partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás 

keretében benyújtott támogatási kérelmével azonos tartalmú támogatási 

kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán (kivéve, ha az egyéb felhívás 

keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel 

rendelkezik), vagy 

- Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: már 

elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében 

megvalósított beruházáshoz 

 

III. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások 

kialakítása (VTSZ lista alapján) – minimum az összköltség 50%-át el kell érnie 

- Technológiai korszerűsítést eredményező, új, egyenként minimum nettó 

200.000 Ft értékű tárgyi eszközök beszerzése (200.000 Ft érték alatti csak az 

eszköz tartozéka lehet). A vételár tartalmazhatja a szállítás, üzembe helyezés és 

betanítás költségét is.  
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- Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések 

költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására 

vagy kapacitásbővülést eredményez 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: (Csak termelő eszközök beszerzésével 

együtt) 

1. A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák beszerzése:  

- új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök beszerzésének 

költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra)  

- az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) 

beszerzésnek költsége. 

 

2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás - maximum az összköltség 25%-áig 

a) Infrastrukturális beruházások költsége:  

- ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és 

hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, 

- a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz 

működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, 

gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, 

felszerelések, 

- elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos 

hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, 

felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk 

kapcsolódó berendezések, felszerelések, 

- szennyvíztároló, 

- szellőzési, légfrissítő berendezések, 

- felvonók, 

- iparvágány, 

- hűtőkamra, 

- siló, 

- ipari kapuk, 

- a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak 

kiépítése, 

- őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat 

kiépítése és fejlesztése. 
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Továbbá: 

- az új eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, 

korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek 

fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges) 

 

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához 

kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége  

- a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk 

kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő 

berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések és 

hozzájuk kapcsolódó felszerelések, 

- a termelési infrastruktúra energiaellátását biztosító, megújuló energiatermelő 

berendezések (pl.: napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése, 

Ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 2000.000,- Ft/nm 

költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként. 

 

3. Információs technológia-fejlesztés: 

- Egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű, közvetlenül a projekthez 

rendelhető hardver/hálózati/telekommunikációs eszközök beszerzése. A 

vételár tartalmazhatja az információ/adattárolás költségeit, illetve a 

hardvereszközök beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatások költségeit is.  

- Az új termelőeszközhöz kapcsolódó szoftverek beszerzése (TESZOR lista 

alapján):  

 alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez 

kapcsolódó 

 szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások, 

 immateriális javak (licenc) költségei, 

 testreszabás költségei, 

 migrációs (adatok is) fejlesztések költségei, 

 betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva) 

 

4. A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-

how beszerzések - maximum az összköltség 10%-áig 

 

Nem elszámolható költségek:  

- utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan, vagy 

vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható) 

- közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi 

beszerzése (8601 - 8609, 8701 - 8708, 8710 - 8716, 8801 – 8805, és 8901 – 8908 

VTSZ számú járművek) 

- szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége 
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- infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek 

minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék 

elszállítási, anyagigazgatási költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén 

sem elszámolható), valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított 

összeg 

- terméktámogatási díj. 

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, egymástól független 

ajánlatadóktól származó, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű 

árajánlat csatolása szükséges! 

 

IV. A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, ÖSSZEGE 

A támogatás formája: A nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak 

minősül. 

Az igényelhető támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 

250.000.000 Ft 

A támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható nettó költség 50%-a az 

alábbi regionális támogatási térkép figyelembe vételével: 

 

 
Támogatás maximális 

mértéke 

  középvállalat 
mikro- és 

kisvállalat 

Közép-Dunántúl (Veszprém, Fejér, Komárom-
Esztergom megyék) 

max. 45 % max. 50 % 

Nyugat-Dunántúl (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron 
megyék) 

max. 35 % max. 45 % 

Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Heves, Nógrád megyék) 
Észak-Alföld (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék) 
Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék) 
Dél-Dunántúl (Somogy, Tolna, Baranya megyék) 

max. 50 % max. 50 % 

 

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: a 

támogatás maximális mértéke az elszámolható költség  

- 45%-a, de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető 

támogatás maximális mértéke. 

- 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik a támogatás hiányában hitelt 

érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás.
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Önrész: a pályázónak legalább a projekt nettó összköltségének 25%-át kitevő igazolt 

saját forrással, megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén is 

25% önerővel kell rendelkeznie (nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás 

alrendszereitől kapott támogatás), melynek rendelkezésre állását legkésőbb az első 

kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolni. Egyösszegű kifizetési kérelem esetén 

nincs szükség önerő igazolására. 

Előleg: Jelen pályázati felhívás keretében előleg igényelhető, melynek mértéke 

maximum az elnyert támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 millió Ft. 

V. A PÁLYÁZTOK MEGKEZDÉSE, BEFEJEZÉSE, A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJE 

Támogatás a pályázat benyújtását követő napot megelőzően megkezdett beruházáshoz 

nem igényelhető. A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a támogatást 

igénylő saját felelősségére megkezdhető. 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a 

Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés 

hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. 

A pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés) benyújtásának határideje a fizikai 

befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2020. szeptember 30. A két időpont közül a 

korábbi az irányadó. 

VI. KORLÁTOZÁSOK A TÁMOGATHATÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN 

- Közép-Magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés nem támogatható. 

- A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 

magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek 

a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. 

VII. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 

- Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése:  

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó 

árbevétel növekménye: 

a) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év alatt 

összesen eléri a támogatási összeget, VAGY 

b) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év 

végére eléri az 5%-ot, VAGY 
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c) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában 

eléri az 5%-ot. 

- Fenntartási kötelezettség: 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott 

termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt megvalósítás 

befejezéstől számított 3 évig fenntartja és üzemelteti. 

VIII. BIZTOSÍTÉKOK 

2015. január 1-jétől külön kérelemre nem köteles biztosítékot nyújtani az a 

kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári 

hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az Art. 178. § 32. pontja szerint 

közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.  

IX. A BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig 

lehetséges. 


