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GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő  

beruházásainak támogatása kizárólag Szabad vállalkozási zónában 
 

 

Támogatást igénylők köre:  

 magyarországi székhellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

 jogi forma szerint: gazdasági társagások, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 

egyéni cégek, szövetkezetek. 

 

Feltételek: 

 éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a pályázat 

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 

minimum 1 fő volt 

 legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkeznek 

 vagy: egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem 

rendelkező bejegyzett vállalkozások, amelyek projektje a 

Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő 

feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak  

 a pályázat benyújtását megelőző év árbevétele illetve mérlegfőösszege meghaladja a 

projekt elszámolható összköltségét 

 2015. augusztus 27-én 11.00 órától jelen Felhívás keretében nem nyújtható támogatás a 

Felhívás 6. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónának nem 

minősülő településen megvalósuló beruházásokhoz. 

 

Támogatás:  

 min. 5.000.000 Ft, max. 50.000.000 Ft; az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem 

rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege max. 10.000.000 Ft 

lehet /akár új alapítású cég is pályázhat/ 

 vissza nem térítendő támogatás 

 

 

Támogatható tevékenységek: 

1. Önállóan támogatható: 

 Új eszköz beszerzése (min. a projekt összköltségének 50%-a) 

o Új megújuló energiatermelő eszköz beszerzése ( pl napelem) 

2. Önállóan nem támogatható: 

 Az anyagmozgatáshoz, raktározáshoz és csomagoláshoz 

kapcsolódó új eszköz beszerzése 

 Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és 

ingatlan beruházás  

o Ezen belül az új eszköz működtetéséhez szükséges 

infrastruktúra energiaellátását biztosító, megújuló energiatermelő eszközök 

beszerzése  

 Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó informatikai 

eszközök és szoftverek 

 Információs technológia-fejlesztés - Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely 

egyszeri díja, a domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés  
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 Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, 

gyártási know-how beszerzések 

 Megváltozott munkaképességű munkavállaló 

foglalkoztatásával összefüggő eszközbeszerzés és fejlesztések: 

o A termelő létesítmények akadálymentesítése, a 

megváltozott munkaképességű személyek 

munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és 

átalakítás, információs technológiafejlesztés 

 

 

Önállóan csak gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése támogatható.  

 

Támogatási intenzitás: 

 

2. Szabad vállalkozási zónában, az ágazati fókusz szerinti tevékenység esetén, max. 55 MFt 

összköltségvetéssel:  

A Felhívás 1. számú mellékletében foglalt TEÁOR szám besorolás szerinti feldolgozóipari 

tevékenység fejlesztését célzó, és a Felhívás 5. számú szakmai mellékletében szereplő szabad 

vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható összköltsége 

nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum 70%-a 

ítélhető meg. 

 az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban 

megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes 

elszámolható költségének maximum 70%-a; középvállalkozások esetében maximum 60%-

a,  

 a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások 

esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 55%-a, középvállalkozások 

esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a.  

 

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás ( * pl napelem ) esetén: a  támogatás 

maximális mértéke az elszámolható költség: 45%-a. (Új ingatlan beruházás esetén az érintett 

ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló 

energiaforrásból vagy villamos energia termelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával kell 

fedezni.) 

 

 

Önrész: 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt 

támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell 

rendelkeznie. 

 

Előleg igénylése: 

 min. 20.000.000 Ft támogatási összeg esetén lehetséges, a 

támogatás max. 50%-a, max. 25.000.000 Ft. 

 

Támogatási igény benyújtásának módja, határideje:  

 benyújtási időszak: 2015. július 9. - 2017. július 10. 

 online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül 
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Szükséges dokumentumok: 

 jogi státusz igazolása: egyéni vállalkozó esetében (vállalkozói igazolvány, vagy hatósági 

igazolás) 

 jóváhagyott éves beszámoló, amennyiben nem került feltöltésre a  

www. ebeszamolo.kim.gov.hu oldalra 

 éves beszámoló jóváhagyását igazoló dokumentum 

 minden költségtétel alátámasztására 3 db, a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar 

nyelvű árajánlat (benyújtás előtt max. 90 nappal kiállított) 

 aláírási címpéldány 

 a támogatási kérelem beadását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak 

kötelezően megküldendő bevallás statisztikai és megváltozott munkaképességű 

munkavállalói létszámot tartalmazó oldala (1429-A-02-02), vagy belső munkaügyi 

nyilvántartása 

 a kérelem adattartalmát hitelesítő cégszerűen aláírt nyilatkozat 

 amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz engedélyköteles infrastrukturális és/vagy 

ingatlan beruházást, úgy szükséges az építési engedély 

 

Területi korlátozás: a projekt nem valósítható meg a Közép-Magyarországi Régió területén 

 

Biztosítékok köre:  

 20 millió Ft-ot meghaladó támogatás esetén 

 értéke: legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás 

(beleértve az előleget is) együttes összege 

Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik 

legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a közzétett 

köztartozásmentes adózói adatbázisban.  

 

Projekt végrehajtása:  

 kezdéstől vagy a Támogatói Okirat hatálybalépésétől 

számított 12 hónapon belül 

 megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő 

bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye, vagy 

fióktelepe 

 

Kötelező vállalások:  

 nettó árbevétel növelése:  

o a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a 

támogatási összeget VAGY 

o a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri 

az 5%-ot VAGY 

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

 személyi jellegű ráfordítások növelése: 

o a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan 

legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest VAGY 

o a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a 

támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest VAGY 

o a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben összesen eléri 

legalább a támogatási összeg 50%-át 

 létszámtartás: a projekt befejezési évét követő két üzleti évben az éves átlagos statisztikai 

létszám átlagos értéke nem csökkenhet a támogatási kérelem beadását megelőző év éves 

átlagos statisztikai állományi létszáma alá 
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 honlap készítés: a támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást 

igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás 

honlapját 

 

 

Amennyiben pályázni szeretne, kérem töltse ki az alábbi kérdőívet és mielőbb felveszem Önnel a 

kapcsolatot. Ha  ez a pályázat nem , de más pályázati forrás érdekelné cégüket érdemes 

kitölteni a pályázati lehetőségelemzést  Klikk:   

Külső források, lehetőségek,pályázatok érdekelnének! 

  
 

**Megköszönöm ha kis és középvállalkozás vezető, tulajdonos ismerőseinek továbbküldi 

emailem. Hozzuk helyzetbe őket is** 
 

Üdvözlettel: 

Petrovszki Zoltán 

pályázati fejlesztési tanácsadó, tréner 

Pákozd tel:06-30-9454-690 email: petrovszkizoltan@yahoo.com 

weblapom: http://www.petrovszki.com/ 
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