
 

 

GINOP 1.2.2-16 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 
támogatása  

Pályázati összefoglaló 
 

 1. Pénzügyi feltételek: 
 Támogatás formája: vissza nem térítendő  

 Támogatás mértéke:  

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

régiókban 50% 

 Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és 

kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 

maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes 

elszámolható költségének maximum 45%-a 

 a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-

és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható 

költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt 

összes elszámolható költségének maximum 35%-a 

 Támogatás összege:5-25 millió Ft.,  

 

A pályázatok benyújtása 2017. január 16-tól folyamatosan a keret kimerüléséig 

lehetséges. 

 

2. Pályázók köre: 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, egyéni vállalkozók és szövetkezetek 
pályázhatnak: 

 amelyek, legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezik 

 amelyek a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben alkalmazotti létszáma 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. 

 

Támogatásban nem részesíthetők köre: 

 amelyeknek az elmúlt lezárt üzleti évben saját tőkéje negatív 

 amelyeknek az elmúlt lezárt üzleti évben saját tőkéje a jogszabályban előírt 
legkisebb mértéke alá csökkent 

 amelyeknek a projekt elszámolható összköltsége meghaladja az elmúlt lezárt 
üzleti évben elért árbevételét 

 

3. Támogatható tevékenységek: 
 új eszköz beszerzése (önállóan támogatható, kötelező tevékenység) 
 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a 

gazdasági, termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények 



 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (önállóan nem 
támogatható) 

 Információs technológia-fejlesztés, kizárólag új informatikai eszközök és 
szoftverek (önállóan nem támogatható) 

 Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, 
honlapkészítés (önállóan nem támogatható) 

 

4. Feltételek: 
 nem szabad vállalkozási zónában megvalósuló fejlesztés esetén 

kizárólag a pályázati felhívás mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás 
szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek (TEÁOR 1.,2.,3) 

 a projekt keretében csak a pályázati felhívás mellékletében felsorolt VTSZ 
szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre  

 a projekt keretében csak a pályázati felhívás mellékletében felsorolt TESZOR 
szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre  

 csak új eszközök beszerzése támogatható 

 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 12 hónap áll 
rendelkezésre 

 nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló 
projektek 

 a fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási 
helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie 

 

5. Kötelező vállalások: 
Éves nettó árbevétel: 
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét 
közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel növekménye: 
 
a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két 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 év átlagában eléri az 5%-ot 

 
 
Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu 

E-mail: juhasz.balint@tempo-consulting.hu 

Telefon: 30/330-5159 
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Projektmenedzser  
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