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Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
GINOP 1.2.2-16
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges.

A felhívás célja:
A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten
fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági
teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos
tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz ellátottsága. A Felhívás 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 támogatási kérelmek várható száma: 1000-2000 db.
Támogatás intenzitása, mértéke:
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum
25.000.000 Ft.
2. A támogatás maximális mértéke:
2.1. Regionális beruházási támogatás esetén:
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A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb –
beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott
mérték az alábbiak szerint:






az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban
megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a
projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
a 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.

2.2. Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás:
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség:
a) 45%-a de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető
támogatás maximális mértéke1:
aa) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön
beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként
meghatározható.
ab) Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a támogatott
beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható
hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.
b) 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé
környezetbarát beruházás.
A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és
kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal növelhető, amely további 15 százalékponttal
növelhető az alábbi régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, azonban a támogatás
mértéke nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető
támogatás maximális mértékét:







Észak-Magyarország,
Észak-Alföld,
Dél-Alföld,
Dél-Dunántúl,
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl.
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Jelen felhívás keretében a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén
a 2.2.aa) pont releváns.
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2.3. Csekély összegű támogatás esetén:
Csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a támogatás intenzitása nem haladhatja
meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális
mértékét.

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások2;
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó3 vállalkozása
rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozás 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;
c) 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,
A támogatást igénylőnek a), b), c) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell
felelnie.
Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
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Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülnek.
3 A 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján .
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c) szövetkezetek.
A Felhívás „Támogatásban nem részesíthetők köre” 2), 3), 4), 6) és 7) pontjaiban szereplő
jogosultsági kritériumok valamint a „Tartalmi értékelési szempontok” pontban szereplő tartalmi
értékelési szempontok vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe
vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy
magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a
támogatási kérelem a támogatást igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás vagy
magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés,
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált
gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek figyelembevételre.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
Gazdálkodási formakód szerint:
• 113 Korlátolt felelősségű társaság
• 114 Részvénytársaság
• 141 Európai részvénytársaság (SE)
• 121 Szociális szövetkezet
• 122 Takarék- és hitelszövetkezet
• 123 Iskola szövetkezet
• 124 Agrárgazdasági szövetkezet
• 142 Európai szövetkezet (SCE)
• 126 Biztosító szövetkezet
• 128 Foglalkoztatási szövetkezet
• 129 Egyéb szövetkezet
• 116 Közkereseti társaság
• 117 Betéti társaság
• 228 Egyéni cég
• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
• 231 Egyéni vállalkozó
Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
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Önállóan nem támogatható tevékenységek
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a
gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének
fedezése megújuló energia előállításával.
c) Információs technológia-fejlesztés.
d) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely,
honlapkészítés.
A c) pontban meghatározott információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver
beszerzés és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.
Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat.
Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, valamint
az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás az önerő kiegészítésére
más forrásból nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási
kategóriára vonatkozó másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy az Európai Unió által
hozott határozatban rögzített maximális támogatási intenzitást.
Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt
elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással, egyéb támogatási
kategória esetén a támogatást igénylőnek a projekt elszámolható összköltségének 25%-át
kitevő önerővel kell rendelkeznie.
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, úgy az önerő igazolására nincs szükség.
Előleg:
Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető.
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás
kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 12,5 millió Ft.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani.
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