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Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása
GINOP-1.3.3-16
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. október 4-től 2018. október 4-ig lehetséges.

A felhívás célja:
A nemzetközi piacokon történő megjelenéshez szükséges célzottan a nagyvállalat-KKV
együttműködésben megvalósuló beruházások támogatása, hiszen ezek teremtik meg a piacot
és a technológiai „spillover” hatást a KKV számára. A beszállítói kapcsolatok értékláncok
mentén jönnek létre. A Felhívás célja a beszállító KKV-k támogatása annak érdekében, hogy
elősegítsük az értékláncba történő belépésüket és beszállítói pozíciójuk elmélyülését. A KKVk részvételével megvalósuló értékláncok megerősítéséhez szükséges a beszállítói
integrátorok támogatása is, mivel ők biztosítják a KKV-k know-how-hoz, technológiához
jutását, támogatni tudják a KKV-knál a szükséges kompetenciák kialakítását, fejlesztését,
valamint elősegítik a beszállítóik piacra lépését. Ennek érdekében a beszállítói lánc különböző
szintjein álló szereplők (integrátor és beszállító kkv-k) konzorciumai részesülhetnek
támogatásban.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 16-24 db.
Támogatás intenzitása és mértéke:
a) Konzorcium szintjén az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum
300.000.000 forint, maximum 1.000.000.000 forint.
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b) Konzorciumi tagonként az igényelhető vissza nem térítendő támogatási összege minimum
25 millió forint, maximum 250 millió forint.
c) A támogatás maximális mértéke:
A projekt egészére vetítve a támogatás mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot.
A támogatás mértéke az 50%-ot abban az esetben sem haladhatja meg, ha egyes támogatási
kategóriák ennél magasabb támogatási mérték elérését tennék lehetővé.
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség.
Jelen felhívás keretében támogatásban részesíthető beszállítói integrátor az a termelő
tevékenységet végző vállalkozás, amely főegységeket és/vagy részegységeket állít elő a
konzorciumi tag beszállítóktól kapott részegységek felhasználásával. Ezzel egyidejűleg
szervezi és koordinálja beszállítóinak tevékenységét, illetve azok számára minőségbiztosítási
és logisztikai tevékenységet is végezhet. Integrátor vállalat a konzorciumi tagok közül – az
adott kész-, vagy félkész termék tekintetében - a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló
vállalkozás lehet.
Beszállító KKV az a vállalkozás, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során
alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt,
gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére.
A beszállítói tevékenység keretében fejlesztett (és gyártott) alkatrészek, részegységek nem
kerülnek közvetlen kereskedelmi forgalomba.
A beszállító felelőssége az alkatrész és/vagy részegység minőségén kívül a fejlesztésre és a
formatervezésre is kiterjedhet. Az innovatív beszállítói tevékenység révén az alapanyagból
vagy félkész termékből hozzáadott érték előállítással egy előnyösebb paraméterű alkatrész,
részegység jelenik meg, amelyet más vállalkozások tovább-feldolgozással, vagy
összeszereléssel végtermékké alakítanak.
A jelen felhívás keretében támogatásban részesíthető beszállító KKV-t, mint ipari partnert
közvetlen, vagy az integrátoron keresztül közvetett beszállítói szerződés köti a gyártóhoz,
illetve a projekt megvalósulása révén lehetősége nyílik ilyen szerződés megkötésére azáltal,
hogy felkerült az integrátor vállalat által összeállított ajánlattevői listára (bid list). A jelen
felhívás a beszállító kkv-k és a beszállítói integrátorok fejlesztéseit nem egymástól függetlenül,
hanem egymással összehangoltan támogatja. Ennek során mind a technológia, mind a
megfelelő minőségű beszállítói tevékenységek és kapcsolódó kompetenciák fejlesztését az
integrátor és a beszállítók egymásra utaltsága indukálja, míg a fejlesztés irányát a beszállítói
lánc legmagasabb szintjén álló, az OEM-mel közvetlen kapcsolatban lévő integrátor vállalat
határozza meg. A beszállítói integrátorok és a beszállító KKV-k együttműködése a KKV-k
számára növekedési, hazai, de főként külföldi piacra jutási lehetőséget jelent az integrátor által
közvetített technológiai és tudástranszfer felhasználása által.
A beszállítói integrátor a beszállító KKV tagokkal közösen megvalósuló projekttel nyújthat be
támogatási kérelmet.
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A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a 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 konzorciumi partnerek egymástól független (nem partner és kapcsolódó) vállalkozások.
Konzorcium esetén a vállalkozásoknak a konzorcium létrehozására irányuló együttműködési
megállapodást kell kötniük. A konzorciumi megállapodással a tagok arra vállalnak
kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban
meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a
konzorciumi
megállapodásban
konzorciumvezetőnek
kijelölt
tag
képviseli.
A
konzorciumvezető kizárólag az integrátor vállalat lehet, aki köteles a konzorciumi
megállapodásban megnevezni azt a kapcsolattartó személyt/szervezetet, aki koordinálja a
konzorciumi tagok egymás közötti, a projekt révén megvalósuló együttműködését.
Nem lehet konzorciumi tag a kizárólag projektmenedzsment feladatokat és/vagy a
nyilvánosság biztosításához kapcsolódó feladatokat ellátni kívánó szervezet. A konzorcium
tagja csak olyan szervezet lehet, amely a felhívásban meghatározott követelményeknek
megfelel és támogatásban részesülhet.
A konzorciumi megállapodásban az integrátor vállalat vállalja továbbá beszállítói
kapcsolatokat koordináló munkakört ellátó munkatárs foglalkoztatását, amennyiben addig
ilyen a szervezetnél nem volt. A beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő
személlyel szembeni elvárások:
- a konzorciumvezető integrátor vállalattal szerződéses jogviszonyban áll,
- gazdasági, felsőfokú végzettsége van, előny kereskedelmi/marketing és/vagy műszaki
végzettség,
- európai uniós pályázati/projektmenedzsment tapasztalattal rendelkezik,
- beszállító fejlesztési, beszerzési szakterületen szerzett belső vállalati tapasztalata van,
- közbeszerzési ismeretekkel, tapasztalattal rendelkezik,
- tárgyalóképes magyar nyelvtudással rendelkezik.
Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezetek.
Gazdálkodási formakód szerint:



113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
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116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
121 Szociális szövetkezet
122 Takarék- és hitelszövetkezet
123 Iskola szövetkezet
124 Agrárgazdasági szövetkezet
126 Biztosító szövetkezet
128 Foglalkoztatási szövetkezet
129 Egyéb szövetkezet
141 Európai részvénytársaság (SE)
142 Európai szövetkezet (SCE)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
228 Egyéni cég
231 Egyéni vállalkozó

Kötelező vállalások:
A támogatást igénylő konzorcium tagjainak beszállítói integrátor vagy beszállító KKV
szerepüktől függően az alábbiakat kell vállalniuk.
1)
2)
3)
4)
5)

Beszállítók fejlesztése
Beszállítói készségek, versenyképesség
Beszállítói kapcsolatok és eredmények
Létszámtartás
Kötelező vállalásokhoz kapcsolódó mutatók

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Minden projekt esetében:
1) Információs technológia-fejlesztés (beleértve vállalat- és termelésirányítási és ekereskedelmi megoldásokat) - legalább az infokommunikációs akadálymentesítés mértékéig
az „Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos
elvárások” pontban foglaltakkal összhangban.
Beszállító KKVk esetében:
2) Új eszköz beszerzése
3) Az integrátor vállalat által nyújtott tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele.
Amennyiben az integrátor esetében a tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása támogatásból
valósul meg1, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a tanácsadást,
szervezetfejlesztést. ÉS/VAGY
4) A beszállító KKV beszállítói tevékenységének javítását szolgáló, integrátor vállalat által
nyújtott képzésen való részvétel. Amennyiben az integrátor esetében a képzés nyújtása
1

Amennyiben az integrátor az oktató esetében a személyi jellegű költséghez támogatást kapott (pl. jelen Felhívás
3.1.1.1. fejezet 7) alpont keretében).
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támogatásból valósul meg2, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a képzést.
ÉS/VAGY
5) A beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt konzorciumon kívüli
szervezettől származó képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele.
6) Piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység.
A 3)-5) pontban felsorolt tevékenységek közül legalább egyet kötelező választani.
Beszállítói integrátorok esetében:
7) Képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása, illetve javaslat a beszállító KKV tagok
számára azok igénybe vételére.
8) Beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan felvett munkatárs
foglalkoztatása, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor ilyen nem volt.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
9) Új eszköz beszerzése – integrátor vállalat esetében.
10) Megújuló energiatermelő eszközök beszerzése (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek
aktiválásra).
11) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése.
12) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (beleértve az ingatlanra aktivált megújuló
energiatermelő berendezéseket is). A tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt
összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el.
13) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsítványok megszerzése beszállító KKV esetében.
14) Az integrátor vállalat esetében a projektkoordinációs feladatok ellátása.
A 3-5), 7), valamint. 13) pontokban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó
költségeknek együttesen el kell érniük a konzorcium által összesen elszámolni tervezett
költségek 2,5%-át, de legfeljebb a 25%-áig terjedhetnek.
A 14) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek az összes elszámolható
költség 2,5%-a erejéig számolhatók 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
2

Amennyiben az integrátor az oktató esetében a személyi jellegű költséghez támogatást kapott (pl. jelen Felhívás
3.1.1.1. fejezet 7) alpont keretében).
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központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó
uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül.
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő
igazolt saját forrással 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. Amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését
a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi, úgy az önerő igazolására nincs
szükség.
Előleg:
Jelen felhívás keretében támogatott projekteknél az igénybe vehető előleg mértéke KKV-k
esetében a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, nagyvállalkozások esetében a megítélt
támogatás legfeljebb 25%-a, de a konzorcium egészére vonatkozóan nem haladhatja meg az
500 millió Ft-ot. Támogatási előleg kizárólag utófinanszírozású tevékenység vonatkozásában
igényelhető.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben történő előlegfolyósítás
esetén annak első részlete - kifizetésétől számított tizenkettő hónapon belül időközi kifizetés
igénylést szükséges benyújtani és állami támogatás esetén az előleg folyósításától számított
3 éven belül az előleggel elszámolni.
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