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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

Újgenerációs felhordó hálózatok fejlesztése 

GINOP-3.4.1.- 2015 

A benyújtás 2015.szeptember 30-tól 2017.szeptember 30-ig lehetséges. 

 

A felhívás célja: 

A felhívás az infokommunikációs területen működő kis-, közepes és nagyvállalkozásokat 
célozza, a kevésbé fejlett régiókban, legalább 30 Mbps sávszélességet biztosító hálózati 
infrastruktúra kiépítésének megvalósítása érdekében.  

Támogatás intenzitása, mértéke: 

 A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egy járásra (területi egységre) 

vonatkozóan 20 millió Ft - 1500 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban 

részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. 

 A támogatási kérelemhez kapcsoltan indított GINOP-8.2.1 pénzügyi eszköz 

konstrukcióban pénzügyi eszköz támogatás igényelhető (opcionális), amelynek 

összege járásonként minimum 10 millió Ft, maximum 1 500 millió Ft. 

 A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az adott járás vonatkozásában 

az összes elszámolható költség 2.a/2.b sz. mellékletben feltüntetett %-a. A GINOP 

8.2.1 beruházási hitel igénybevétele esetén annak támogatás tartalma beleszámít a 

támogatás mértékébe, ezáltal egybeszámítandó a GINOP 3.4.1-ben adott vissza nem 

térítendő támogatással. 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet II. fejezet 48. 

bekezdése alapján az 1 milliárd forintot meghaladó támogatási igényű támogatási kérelmekről 

a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság dönt. 
 

A járások négy sávba vannak besorolva a fejlettség, gazdasági potenciál és a várható 

növekedés figyelembevételével a következők szerint: 

 

Járás fejlettségi szintje Maximális vissza nem térítendő 

támogatás aránya 

FEJLETLEN 90% 

KEVÉSSÉ FEJLETT 70% 

ÁTLAGOS FEJLETTSÉGŰ 50% 

ÁTLAGOSNÁL JOBBAN FEJLETT 30% 

 

Kedvezményezettek 

Azok az infokommunikációs ágazatban működő (TEÁOR 60-63. alá besorolt főtevékenységű), 

kettős könyvvitelt vezető mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások, amelyek megfelelnek az 

alábbi feltételeknek: 

 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt, 

 amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik 

legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot 

jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele. 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van 

lehetőség a fentiekben nevesített feltételeket egyaránt teljesítő tagok esetén. A konzorcium 

maximum 3 tagból állhat. 

Pályázati feltételek: 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére  

 amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata nem 

rendelkezik legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes 

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

számít bele; 

 amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves 

beszámolója alapján az árbevételének legalább 50%-a nem a jelen Felhívás 4.1 a) 

részében felsorolt tevékenységekből, vagy a támogatást igénylő tulajdonában lévő 

hálózat bérbeadásából származik; 

 amely exporttal kapcsolatos tevékenységhez igényel támogatást, ha az az exportált 

mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az 

exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül 

kapcsolódik; 
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 amely nem rendelkezik regisztrációval az e-közmű rendszerben az egységes 

elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 

(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően; 

 amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az 

elszámolható összköltsége több mint négyszeresen meghaladja a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 

jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti elektronikus 

hírközlési árbevételből származó összegét. 

Támogatható tevékenységek: 

 Projekt előkészítése 

o megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítése; 
o műszaki tervek, specifikációk, kiviteli és tendertervek elkészítése 
o engedélyeztetéshez szükséges dokumentumok elkészítése 
o előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, piackutatás szakértői hálózat 

építés, 
o szakértői műhelymunkák 
o szükséglet felmérés és helyzet feltárás 
o közbeszerzés előkészítése 
o egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás 

 projektmenedzsment 
o a projektjavaslat kidolgozása és a projektmegvalósítás alatti 

projektmenedzsment 

 projekt szakmai, operatív végrehajtásával összefüggő tevékenységek: 
o aktív és passzív szélessávú infrastruktúra kiépítése és az ehhez kapcsolódó 
o mélyépítési és magasépítési munkák; 
o a Felhívás 2. sz. mellékletben (Tervezési segédtábla) található településeket a 

gerinchálózattal összekötő felhordó hálózat (a meglévő vagy a támogatási 
kérelem 

o keretében kiépítendő gerinchálózati csatlakozási pont és a települési 
hozzáférési 

o aggregációs pontok (PoP) közötti felhordó hálózati szakasz kiépítése 
fényvezető alapú 

o megoldással; 
o az érintett településeken a hozzáférési aggregációs pont (PoP) létesítése (az 

aktív 
o eszközök üzemviteléhez szükséges szünetmentes energia ellátás, földhálózat, 

stb.) és 
o a helyi hozzáférési hálózat(ok) technológia-független kiszolgálására való 

alkalmassá 
o tétele; 
o az érintett településeken belül valamennyi lefedetlen „NGA-fehér” igényhelyig 

„homes 
o passed” helyi szélessávú hozzáférési hálózat kiépítése; 
o a hozzáférési aggregációs pont (PoP) és az érintett települések 

közintézményeinek 
o otthont adó épület közötti alapinfrastruktúra kialakítása (alépítményben vagy 
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o oszlopsoron elhelyezett optikai kábel vagy légkábel, illetve passzív hálózati 
elemek), 

o valamint a hozzáférési aggregációs pont és a járási székhelyen a 
kormányhivatal 

o épületében elhelyezett Nemzeti Távközlési Gerinchálózati (NTG) PoP közötti 
optikai 

o sötét szálpár megépítése és/vagy IRU igénybevétele; 
o a nagysebességű szélessávú infrastruktúra létrehozásához szükséges aktív és 
o passzív hálózati eszközök beszerzése és alépítmények kialakítása; 
o műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele; 
o optikai sötétszál igénybevételének egyszeri díja (IRU); 

Előleg  

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás kkv-k 

esetében maximum 50%-a, nagyvállalatok esetében pedig maximum 25%-a, de maximum 300 

millió Ft lehet. 


