GINOP-1.2.5-15
LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK FEJLESZTÉSEINEK
TÁMOGATÁSA
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

A Felhívás célcsoportjába azon logisztikai vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként a már meglévő üzleti infrastrukturális
kapacitásaikat továbbfejlesztik, ezáltal növelve logisztikai szolgáltatásainak minőségét és nyújtott
szolgáltatások körét. Az ilyen fejlesztések közvetlen hatást gyakorolnak a kkv-kat kiszolgáló
beszállítói és áru-elosztási hálózatok szolgáltatási minőségére, ezen keresztül versenyképességükre

PÁLYÁZÓK KÖRE:
−

mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó5 vállalkozása rendelkezik
legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos
statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 5 fő volt.
 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei.
 amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással rendelkeznek

−

nagyvállalkozások,
 csak abban az esetben, amennyiben a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két
teljes lezárt üzleti évben realizált nettó árbevételük legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott
logisztikai szolgáltatásból származik,
 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei
 amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással rendelkeznek

−

jogi forma szerint:
 kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 szövetkezetek.

KERETÖSSZEG:
−

4 Mrd Ft

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

50-90 db

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

25-100 M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

50%

ELŐLEG:
−

KKV-k esetében a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 50 M Ft,

−

nagyvállalatok esetében a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 25 M Ft.

ELJÁRÁSREND:
−

standard, szakaszos

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2016. február 29-től 2018. február 28-ig

−

Határnapok:
 2016. április 28.
 2016. április 28-át követően minden hónap utolsó csütörtöki napja

PROJEKTIDŐSZAK:
−

Fizikai befejezés: a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap

−

Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a fizikai befejezést követő 90. nap, de legkésőbb 2019.
március 31.

−

A projekt megvalósítása során legalább egy mérföldkövet szükséges tervezni

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

−

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell
bejegyzésre kerülnie.

−

A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a
megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás
szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:
−

Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra bővítés,
korszerűsítés és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt összköltségének 25%-a),

−

Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése (önállóan támogatható),

−

Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új
informatikai eszközök és szoftverek (önállóan támogatható),

−

Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc,
gyártási know-how beszerzések

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:
−

5 év, KKV-k esetén 3 év

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
−

Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított
legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a bázislétszámot.

−

Éves nettó árbevétel növekmény: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési
évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az
adóalapba beszámított bevétel) növekménye:
 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási
összeget, VAGY
 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot,
VAGY
 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot, ÉS
 amennyiben a támogatást igénylő nagyvállalkozás, a projekt fizikai befejezési évben az
fejlesztésből származó árbevételük legalább 50%-a KKV-k számára nyújtott logisztikai
szolgáltatásból származik.

