GINOP 1.2.2-16
Mikro-, kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
Ügyféltájékoztató
– TERVEZET –
I.

A TÁMOGATÁS CÉLJA
A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci
pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások
támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi
gazdaság megerősítése.
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre
tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget,
versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

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.



amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy
az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei

Nem nyújtható támogatás, ha a pályázó
-

jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, illetve ellene
csődeljárás folyik, vagy
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-

amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző féléves időszakban a beruházás
helye szerinti járási kormányhivatal járási munkaügyi kirendeltségei illetékességi
területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a támogatási
kérelem benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, 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

-

amely a 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint nem felel meg a rendezett
munkaügyi kapcsolatok követelményének, vagy

-

amely nem átlátható szervezetnek minősül az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja
szerint,

-

amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, vagy

-

amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 05.10-09.90, 12.00, 19.10-20, 24.10,
30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra
irányul

-

amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül

-

amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált
mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az
exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül
kapcsolódik,

-

amely szintentartó beruházáshoz igényel támogatást,

-

amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,

-

saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
vagy

-

akinek, amelynek a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá
csökkent, vagy

-

amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének
az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti
árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevételt.

-

amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének
elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti
mérlegfőösszegét.

-

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
kérelmében
szereplő
ugyanazon
elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a
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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett
egyéb felhívások kapcsán
amely vállalkozás, vagy amelynek a partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP1.2.1-16 és a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú felhívások, illetve jelen felhívás
keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban

-

III.

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE

1. Eszközbeszerzés
-

Technológiai korszerűsítést eredményező, új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft
értékű tárgyi eszközök beszerzése (100.000 Ft érték alatti csak az eszköz tartozéka
lehet), amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez
kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez
közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.

-

eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új
kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új
termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez

IV. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE
1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a
gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének
fedezése megújuló energia előállításával
-

2.

új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű, az új megújuló energiatermelő
eszközök (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi
eszközként kerülnek aktiválásra)

Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó
új informatikai eszközök és szoftverek
Hardverek (egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékben)


közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei,
amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül
kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a
projekthez
rendelhető
hardvereszközök
beszerzéshez
kapcsolódó
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,



közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési
költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez
közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit



közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök
beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a
projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.

Szoftverek
•
•
•
•
•

a berendezésekhez kapcsolódó 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)
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3. Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely,
honlapkészítés (a domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja
maximum 30.000 Ft értékben, a domain név regisztrációhoz kapcsolódó
honlapfejlesztés költsége maximum 200.000 Ft értékben számolható el):


domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja
(amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain
névvel)



A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező
projektelem, ha domain regisztrációra is igényel támogatást és csak abban
az esetben, amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik
regisztrált domain névvel)

FONTOS: minden költségtétel alátámasztására 3 db, egymástól független
ajánlatadótól származó, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű
árajánlat csatolása szükséges –az árajánlat tartalmi követelményeit a melléklet lista
tartalmazza!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén az
elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az
érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.

V.

A TÁMOGATÁS FORMÁJA, MÉRTÉKE, ÖSSZEGE

A támogatás formája:
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli
végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).
Az igényelhető támogatás összege:


minimum 5 000 000 Ft, maximum 25 000 000 Ft.

A támogatás mértéke:
1. Regionális beruházási támogatás esetén: maximum az összes elszámolható nettó
költség 50%-a az alábbi regionális támogatási térkép figyelembe vételével:

Közép-Dunántúl
(Veszprém,
Esztergom megyék)

Fejér,

Nyugat-Dunántúl
megyék)

Győr-Moson-Sopron

(Vas,

Zala,

Komárom-

Észak-Magyaroszág (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)

Prospera Pályázati Tanácsadó Kft.
Cooper Center Irodaház
1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305.

4

középvállalkozás

mikro- és
kisvállalkozás

45%

50%

35%

45%

50%

50%

Tel.:
Fax:
E-mail:

(1) 288-8557
(1) 288-8533
info@prospera.hu

2. Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
maximum az elszámolható költség 45%-a, de legfeljebb a regionális beruházási
támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke, ha a
környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön
beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható
többletkomponenseként meghatározható, vagy ha nem határozható meg, akkor a
támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően
megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége
számolható el;
30%-a, ha kisméretű létesítmény
környezetbarát beruházás.

esetén

nem

létezik

hasonló,

kevésbé

A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és
kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal növelhető, amely további 15
százalékponttal növelhető.
3. Csekély összegű támogatás esetén: a támogatás intenzitása nem haladhatja meg
a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális
mértékét.
A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300.000.000 Ft.
Önerő: a pályázónak legalább a projekt ÁFA nélküli összköltségének az igényelt
támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie, valamint az
összköltség 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie (nem tekinthető saját
forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás).
A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásról – választása szerint - legkésőbb az
első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat,
amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő
rendelkezésre állását, vagy legkésőbb az első kifizetési igénylésekor az önerő
rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat benyújtja.
Amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását
követően, egy összegben kérelmezi, nem szükséges az önerőt igazolnia.
Előleg: Az igénybe vehető előleg mértéke a támogatás 50%-a, de maximum 12,5 millió
Ft. Az előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges
benyújtani.

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 15-től 2018. november 15-ig vagy
forráskimerülésig lehetséges.

VI. A PROJEKTEK MEGKEZDÉSE ÉS BEFEJEZÉSE
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 Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a
Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Prospera Pályázati Tanácsadó Kft.
Cooper Center Irodaház
1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305.

5

Tel.:
Fax:
E-mail:

(1) 288-8557
(1) 288-8533
info@prospera.hu

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési
igénylés) benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2019.
december 31. A két időpont közül a korábbi az irányadó.

VII. KORLÁTOZÁSOK A TÁMOGATHATÓSÁGGAL KAPCSOLATBAN
-

Közép-Magyarországi régióban megvalósuló fejlesztés nem támogatható.

-

Amennyiben a pályázó vállalkozás székhelye és a projekt megvalósítás helyszíne
eltér, akkor a projekt befejezést követő évekre vonatkozóan a megvalósítás
helyszínén történő működtetés igazolására a Közreműködő Szervezet ellenőrzi az
iparűzési adó megfizetését és a megvalósítási helyszínen foglalkoztatottak számát, a
részükre megfizetett bért.

-

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási
helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie,
továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására (a projekt tárgyát
képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított
a megfelelő infrastruktúra).

-

A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó
hatósági engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben,
amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez
kapcsolódik.

VIII.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK

A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia.
Az a) pontban foglalt feltétel teljesül, amennyiben a támogatást igénylő a felsorolt három
vállalás közül egyet teljesít.
a) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése:
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét
közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye
-

-

a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti 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 üzleti év átlagában eléri
az 5%-ot.

b) Honlapkészítés: A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező
támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a
vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket
kell tartalmaznia:
• a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,
• a vállalkozás tevékenységeinek
szolgáltatások,
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• a honlap látogatóinak számát mutató számláló,
• az utolsó frissítés időpontja.
A kedvezményezett az alábbi indikátorról köteles adatot szolgáltatni és projektszintű
célértéket teljesíteni:
A foglalkoztatás növekedése a támogatott vállalkozásoknál:
nemek szerinti megbontásban szükséges célértéket tervezni és adatot szolgáltatni.
Fenntartási kötelezettség:
A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat, információs technológiai fejlesztéseket a projekt fizikai befejezését
követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

IX. 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 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint
közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Amennyiben a kedvezményezett a köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, úgy
– a kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy hiánypótlás során - köztartozás-mentességét 30
napnál nem régebben kiállított együttes adóigazolással is igazolhatja.

Prospera Pályázati Tanácsadó Kft.
Cooper Center Irodaház
1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305.
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