MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA
KOMBINÁLT HITELTERMÉK KERETÉBEN
Pályázat azonosítója:

GINOP-1.2.3-8.3.4-16

A pályázat célja:

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő
pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes
biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari
ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás
nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek
pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a
forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő
mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

Területi korlátozás:

Csak a 6 konvergencia (vidéki) régióban pályázható, így a Közép-Magyarországi
régióban (Budapest és Pest megye) nem pályázható. FONTOS: a megvalósulás
helyszíne számít (ami lehet szék- vagy telephely is)

Pályázók köre:

Mikro-, kis- és középvállalkozások (min. 1 teljes lezárt évvel rendelkeznek;
statisztikai létszáma 2015-ben min. 1 fő, s árbevétele min. 15 millió Ft volt).

Támogatható
tevékenységek:

új (min. nettó 100 ezer Ft/db értékű) eszköz beszerzése – kötelező
projektelem! (VTSZ lista alapján)
- termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó infrastrukturális és
ingatlan beruházás (a projekt összköltségének max. 80%-a lehet) –
önállóan nem támogatható (max. 200 ezer Ft/nm)
- információs technológia-fejlesztés (min. nettó 30 ezer Ft/db értékű)
informatikai (hardver) eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható
(a szoftver a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el, de max.
3 millió Ft lehet)
- az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzések (a projekt összköltségének max. 10%-a lehet) – önállóan nem
támogatható
- a kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek
(a projekt összköltségének max. 0,5%-a lehet) – önállóan nem támogatható
A projekt megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésre.

Rendelkezésre álló forrás:

37,5 milliárd Ft támogatás
75 milliárd Ft hitel

Támogatható pályázat:

2500-5000 db

Támogatás összege:

5-50 millió Ft vissza nem térítendő, s min. ugyanennyi, de 10 és 145 millió Ft közötti
kölcsön (utóbbi 2%/év kamattal)

Támogatási intenzitás:

max. 30% (vissza nem térítendő)

Önerő:

min. 10%

Előleg:

50% (vissza nem térítendő)

Pályázat benyújtása:

2016. november 2. – 2018. november 2. (folyamatos elbírálású)
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