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MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA 
 

Pályázat címe: GINOP-1.2.2-16 

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), melyet a pályázat 

benyújtásáig kell bejegyezni. 

Pályázók köre: 

Min. 1 főt foglalkoztató, legalább 2014. december 31. előtt alapított (min. 1 
teljes lezárt évvel rendelkező), KKV méretű gazdasági társaságok, szövetkezetek 

és egyéni vállalkozók. 

Támogatható 

tevékenységek: 

- Új (min. nettó 100 ezer Ft értékű) eszköz (mobil eszköz is!) beszerzése – 

kötelező projektelem! 

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (új (min. 

nettó 200 ezer Ft értékű) eszköz (pl.: napelem, napkollektor) 

beszerzése), melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemen belüli 

építmények energiaigényének fedezése – önállóan nem támogatható 

- Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új berendezéshez 

kapcsolódó (min. nettó 30 ezer Ft értékű) informatikai (hardver) eszközök 

és szoftverek – önállóan nem támogatható 

- Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely 

(max. 30 ezer Ft), honlapkészítés (max. 200 ezer Ft) – önállóan nem 

támogatható 

- Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-
how beszerzések – önállóan nem támogatható 

Rendelkezésre álló forrás: 21 milliárd Ft 

Támogatható pályázatok 

száma: 
kb. 1500 db 

Támogatás összege: 5-25 millió Ft (az elszámolható költség max. 300 millió Ft lehet) 

Támogatási intenzitás: 35-50% (a vállalkozás méretétől és a megvalósulás helyszínétől függ) 

Előleg: a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12,5 millió Ft 

Benyújtás ideje: 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig folyamatosan (az értékelés folyamatos!) 

Kötelezettségek: 

- Nettó árbevétel növelése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a 

projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó 

árbevétel növekménye összesen eléri a támogatás összegét vagy a 2. 

üzleti év végére eléri az 5%-ot vagy a két év átlagában eléri az 5%-ot 

- Honlapkészítés: a honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek 

vállalnia kell a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját 

Egyéb megjegyzések: 

- a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló 
beruházások esetében kizárólag feldolgozóipari tevékenységek 
fejleszthetőek! 

- a projektet legkésőbb 12 hónapon belül be kell fejezni 

- a projekt elszámolható költsége nem lehet nagyobb, mint az utolsó lezárt 

év nettó árbevétele 

 


