GINOP-1.2.2-15
MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ
BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA
PÁLYÁZAT CÉLJA:
−

A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek
megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi
felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

PÁLYÁZÓK KÖRE:
A támogatást igénylőnek az első három pont mindegyikének, vagy a negyedik pontnak kell
megfelelnie.
−

mikro-, kis- és középvállalkozások,


amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik
legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;



amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum 1 fő volt;



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,



amelyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és
amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari
tevékenység fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a minimum
átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény.

JOGI FORMA:
−

kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

−

SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

−

szövetkezetek.

KERETÖSSZEG:
−

Összesen: 20 Mrd Ft


Szabad vállalkozási zónában: 10 Mrd Ft



Szabad vállalkozási zónán és Közép-magyarországi Régión kívül: 10 Mrd Ft

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
−

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150 M Ft lehet.

−

Támogatás összege: 5-50 M Ft

−

Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető
támogatás összege legfeljebb 10 M Ft lehet.

ELŐLEG:
−

20 millió Ft támogatási összeg megítélése esetén igényelhető

−

50%, de legfeljebb 25 M Ft

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS:
−

−

Legfeljebb 50% az alábbiak szerint:


az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban
megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt
összes elszámolható költségének maximum 50%-a;



a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és 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 mikro-és kisvállalkozások
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.

A fentiektől eltérően a Felhívás 1. számú mellékletében foglalt TEÁOR szám besorolás szerinti
feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó, és a Felhívás 5. számú szakmai mellékletében szereplő
szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható
összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot, akkor az összes elszámolható költség maximum
70%-a ítélhető meg az alábbiak szerint:


az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban
megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes
elszámolható költségének maximum 70%-a; középvállalkozások esetében maximum 60%-a,



a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 55%-a, középvállalkozások
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a.

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA:
−

1.000-2.000 db

ELJÁRÁSREND:
−

egyszerűsített, folyamatos

BENYÚJTÁS MÓDJA:
−

online, az elektronikus kitöltőprogramon keresztül

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA:
−

2015. július 9-től 2017. július 10-ig

PROJEKTIDŐSZAK:
−

A projekt a benyújtást követő napon saját felelősségre megkezdhető.

−

Fizikai befejezés határideje: 12 hónap

−

Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a fizikai befejezést követő 90. nap, de legkésőbb 2018.
szeptember 30.

TERÜLETI KORLÁTOZÁS:
−

Nem támogatható a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztés.

−

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

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:
−

Önállóan támogatható tevékenység:


−

−

Új eszköz beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek:


Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz
beszerzése



Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás



Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai
eszközök és szoftverek



Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés



Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor,
támogathatóak az alábbi tevékenységek is:


a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit,
munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése,

a

minőségi



a létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek
munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan-beruházás, átalakítás,



az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:
Az elvárásokat együttesen kell vállalni.
−

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

−

Személyi jellegű ráfordítás: A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év
személyi jellegű ráfordítása


a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal
növekszik a bázisévhez képest
VAGY



a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási
összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest
VAGY


−

a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő üzleti két évben összesen eléri legalább a
támogatási összeg 50%-át

Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a
projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel 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

Honlapkészítés: A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást
igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A
kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:


a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,



a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások,



a honlap látogatóinak számát számláló indikátor,



az utolsó frissítés időpontja.

EGYÉB ELVÁRÁSOK:
−

A Felhívás 6. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónának nem minősülő
településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag Felhívás 1. számú mellékletében szereplő
TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

−

A Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR szám besorolás szerinti feldolgozóipari
tevékenységek fejlesztése esetén kizárólag a Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható Vámtarifa
Szám (VTSZ) szerinti lista alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.

−

A Felhívás 1. számú mellékletében nem szereplő TEÁOR szám besorolás szerinti tevékenységek
fejlesztése esetén kizárólag a Felhívás 3. számú mellékleteként megtalálható Vámtarifa Szám (VTSZ)
szerinti lista alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.

−

A Felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét
meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó
szoftverek kerülhetnek beszerzésre

−

Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy előformák
gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek eredményeképp létrejövő
termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra.

−

A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen
foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos
jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.

−

Új ingatlan-beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági
elvárásoknak kell megfelelnie:


az ingatlan tetőszerkezete legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a
későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre



az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át
megújuló energiaforrásból kell fedezni

−

Ingatlan- és infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 190 000 Ft/nm költség tervezhető.

−

Az Új eszköz beszerzése tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének
50%-át el kell érniük.

−

Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
és Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás tevékenységekhez
kapcsolódó költségek összesen a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el.

−

A raktározáshoz kapcsolódó tevékenység keretében felmerült költségek a projekt összköltségének
legfeljebb 10%-át érhetik el.

−

Az Információs technológia-fejlesztés tevékenységhez kapcsolódó költségeken belül a szoftver
költsége a projekt összköltségének legfeljebb 10%-a, de legfeljebb 3.000.000 Ft lehet.

−

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések tevékenységhez
kapcsolódó költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el.

−

Domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja maximum 30.000 Ft értékben, a
domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapfejlesztés költsége maximum 200.000 Ft értékben
számolható el.

−

A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához kapcsolódó tevékenységek
elszámolható költségének maximális összege 1.000.000 Ft lehet felvett munkavállalónként.

