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Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének 

támogatása 

GINOP-1.3.6-17 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-tól 2017. 

szeptember 27-ig lehetséges. 

 

A felhívás célja: 

Jelen Felhívás célja a vállalkozások ösztönzése annak érdekében, hogy a kkv-k egyre 

szélesebb köre vegye igénybe ezeket a szolgáltatásokat, számoljanak azok éves költségeivel 

az üzleti terveikben, elősegítve, hogy az így felszabaduló szabad kapacitásaikat a fő 

tevékenységük ellátására csoportosíthassák át. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-250 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 az összes elszámolható költség 50%-a. 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 
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1) mikro-, kis-, és középvállalkozások1, 

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), 

teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem 

számít bele), 

b) amelyek 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. 

d) amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző két naptári évben a Felhívás 2. számú 

mellékletében szereplő minősített logisztikai szolgáltatók egyikétől sem vett igénybe logisztikai 

szolgáltatást. 

A támogatást igénylőnek az 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, 

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 

c) szövetkezetek. 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság 

 114 Részvénytársaság 

 116 Közkereseti társaság 

 117 Betéti társaság 

 121 Szociális szövetkezet 

 123 Iskola szövetkezet 

 124 Agrárgazdasági 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 

  

                                                           
1 Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és 

középvállalkozásnak minősülnek. 
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Önállóan támogatható tevékenységek 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenység támogatható önállóan: 

a) Logisztikai szolgáltató központok által nyújtott szolgáltatások igénybevétele. 

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 támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő 

rendelkezésre állásáról. Legkésőbb az első kifizetés 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. 


