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Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek
támogatása
GINOP-1.2.8-17
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 30-tól 2017.
július 31-ig lehetséges.

A felhívás célja:
Az Ipar 4.0 véget vet az alacsony költségmodellnek, mivel lehetővé teszi, hogy a digitalizáció,
az intelligens automatizáció és a kapcsolódó logisztikai és egyéb folyamatok új elvek és
lehetőségek mentén való újraszerveződése révén a magas költségű országok újra
versenyképessé váljanak. A felhívás keretében támogatható tevékenységek hozzájárulnak
ahhoz, hogy a magyar ipar egy magasabb jövedelmezőségű, hatékonysági nívót jelző
irányban mozduljon el, s egy ilyen gazdasági pályára kerülve érje el az Irinyi tervben
megfogalmazott növekedési célokat.
A jelenleg zajló átmeneti időszak lehetőséget kínál arra, hogy megfelelően megválasztott
ösztönzőkkel és állami szerepvállalással a jelentős beszállítói tevékenységet is folytató
magyar középvállalati szektor növelje rugalmasságát, hatékonyságát és ezáltal nemzetközi
versenyképességét.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-150 db.
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Támogatás intenzitása, mértéke:
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft,
maximum 500.000.000 Ft.
2. A támogatás maximális mértéke:
2.1. Regionális beruházási támogatás esetén:
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 kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes
elszámolható költségének maximum 50%-a;
• a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a 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 kisvállalkozások esetében a
projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a
projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.
Támogatási kategória
Regionális
Nyugat-Dunántúl
beruházási
Közép-Dunántúl
támogatás
Dél-Dunántúl
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld

kisvállalkozás
45%
50%
50%
50%
50%
50%

középvállalkozás
35%
45%
50%
50%
50%
50%

Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be kis-, és középvállalkozások1:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti
évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 20 fő volt.
c) amelynek az éves nettó értékesítési árbevétele a támogatási kérelem benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti év (365 napot jelentő) éves beszámolója alapján meghaladja a
200 millió Ft-ot.
d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén
1

Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján kis- és középvállalkozásnak
minősülnek.
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székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
e) amelyek a GINOP-1.1.3-16 projekt keretében kerülnek azonosításra és minősítésre az IFKA
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. révén.
f) amely rendelkezik olyan integrált vállalatirányítási rendszerrel, amely a 10. számú
mellékletben felsorolt, releváns szakmai, műszaki követelményeket teljesíti legalább 3
funkcionális célterületen.
A támogatást igénylőnek az 4.1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell
felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs
lehetőség.
Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek,
b) szövetkezetek.
Gazdálkodási formakód szerint:












113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
228 Egyéni cég

Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Új eszközök beszerzése.
Az a) pontban szereplő új eszközök beszerzésének költsége önállóan legalább a projekt
összköltségének 40%-át kell elérnie.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) Automatizált termelési rendszerek fejlesztése.
c) Gyártási technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés
technológiák fejlesztése, robottechnológia alkalmazása révén.
d) Ipari kiber alkalmazások, intelligens gyártás, machine-to-machine, IIoT (Industrial Internet
of Things) stb. megoldások beszerzése.
e) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális
javak beszerzése.
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Az b), c) és d) pontokban szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új szoftver
beszerzés és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik összesen legfeljebb a
projekt összköltségének 20%-át érhetik el.
Az e) pontban szereplő, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez
kapcsolódó költségek, legfeljebb a projekt összköltségének 20%-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.
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő
igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő
rendelkezésre állásáról. Legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az
előlegigénylését is) az ÁÚF 8. pontjának 5. alpontjában meghatározott módon és formában
kell igazolni az önerő rendelkezésre állását. Az egyszeri elszámolók nem kötelesek az ÁÚF 8.
pontjának 5. alpontjában meghatározott módon az önerő rendelkezésre állását igazolni, nekik
az egyetlen –záró- kifizetési igénylés keretében az önerő tényleges kifizetését igazoló
elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.
Előleg:
Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető.
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke kis- és középvállalkozás
kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 250 millió Ft.
Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.
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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