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Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Szabad Vállalkozási Zóna (SZVZ) és SZVZ-n kívül feldolgozóipar
Operatív Program neve:
Pályázati kiírás címe
Pályázati
kódja:

konstrukció

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék
keretében
GINOP-1.2.3-8.3.4-16
Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

Támogatást igénylők köre:

a. amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele,
b. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum egy fő volt,
c. amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az
adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt,
d. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni
vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
Jogi forma szerint:
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
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a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
c) szövetkezetek
Gazdálkodási formakód szerint:
a. 113 Korlátolt felelősségű társaság
b. 114 Részvénytársaság
c. 116 Közkereseti társaság
d. 117 Betéti társaság
e. 124 Agrárgazdasági szövetkezet
f. 141 Európai részvénytársaság (SE)
g. 142 Európai szövetkezet (SCE)
h. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
i. 228 Egyéni cég
j. 231 Egyéni vállalkozó

Pályázati kiírás célja:

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
A felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes
kamatozású kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül
a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni
kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek
kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak
finanszírozási forráshoz.
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a
technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.
A felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem
térítendő támogatás valamint kölcsön. A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb
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feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A KKV-k fejlesztése érdekében eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra,
valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni.
A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen
határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét.
Jelen Felhívás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatói döntés, amennyiben a támogatást igénylő mind a vissza
nem térítendő támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez.
A beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg: A szabad vállalkozási zónák (SZVZ) települései és a szabad vállalkozási
zónává kijelölt települések (27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján) listáját a Felhívás 5. számú szakmai melléklete tartalmazza. Ez
a melléklet még nem elérhető, a felhívás még társadalmi egyeztetésen van, tehát tervezet státuszú.
A 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet vonatkozó tartalma külön dokumentumként kerül biztosításra ehhez a rövid összefoglaló
dokumentumhoz.
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
a.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa
Szám (VTSZ) lista szerint
b.) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez
kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása
Támogatható
tevékenységek felsorolása:

c.) Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) a Felhívás 5. és 6. számú
mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista szerint
d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
e.) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében a 3.1. b.) - d.) pontban meghatározott tevékenységek önállóan nem, támogathatók.
A Felhívás 3.1 b.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének
80%-át érhetik el.
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A Felhívás 3.1 d.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének
10%-át érhetik el.
Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:
A Felhívás keretében a 3.1. e.) meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatók, de kötelezően megvalósítandók, és csak a
támogatói döntést követően kezdhetőek meg. A Felhívás keretében a 3.1. e.) meghatározott tevékenységek kapcsolódó költségek
együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 0,5 %-át érhetik el.
Támogatási kategória: Csekély összegű támogatás, (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § 23. pont)
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
a) Terület-előkészítési költség, maximum a projekt összes elszámolható költségének 2%-a
régészeti feltárás,
lőszermentesítés,
földmunkák
egyéb, a projekt célkitűzéseihez illeszkedő terület beruházásra alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák
költségei.
Elszámolható költségek:

b) Építés költségei maximum nettó 200 ezer Ft/négyzetméter
- Átalakítás, bővítés, korszerűsítés költségei
- Új építés
Az infrastrukturális beruházások esetében a következő rendszerek kiépítésével, bővítésével, átalakításával, korszerűsítésével
kapcsolatos telekhatáron belüli költségek számolhatóak el:
ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat;
őrző-védelmi hálózat;
épületgépészeti gépek;
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gázhálózat, gázfogadó állomás;
a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
a megújuló energiatermelő rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás;
eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító;
szennyvíztároló
szellőzési, légfrissítő berendezések
felvonók
hűtőkamra
siló
ipari kapuk
hulladékkezelő létesítmények;
átereszek, vízi létesítmények;
informatikai és telekommunikációs alaphálózat, a hálózat csatlakozási pontjai, valamint az aktív hálózati eszközök;
a projekt által érintett terület szükség szerinti leválasztása, bekerítése, egyéb célú térburkolat;
a terület használatához szükséges járdák, utak, parkolók;
iparvágány;
vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő
közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak (pl. csatlakozási díj)
c) Eszközbeszerzések költségei
új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, ideértve a megújuló energiatermelő rendszerek
és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések költségét is (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha
az a beszerzendő eszköz tartozéka), amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás
és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is
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az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a
meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez
információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése
- közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök, hálózati eszközök és telekommunikációs eszközök beszerzési
költségei, amely tartalmazza a vételárat, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök
beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat
d) Immateriális javak beszerzése
- Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:
termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó immateriális javak (gyártási licenc, gyártási know-how) költségei, maximum a
projekt összes elszámolható költségének 10%-a
testreszabás költségei,
betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
A projekt megvalósításához kapcsolódó, kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei, melyek tevékenység csak a
támogatói döntést követően számolhatók el.
A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségeinek az összes elszámolható költséghez viszonyított aránya nem lehet több,
mint 0,5%
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatói döntést megelőzően a projekt elszámolható költségeinek változtatására nincs lehetőség, az
ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.
Felhívás keretében támogatott projektek költségei elszámolhatóságának
kezdete: a támogatási kérelem benyújtását követő nap
vége: projekt fizikai befejezése, de legkésőbb 2019. szeptember 30.
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A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe
venni:
Költségtípus
Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák stb.)
A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és
szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése,
felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása
A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

Mértéke az összes
elszámolható költségre
vetítve (%)
10
2
80

0,5

Jelen felhívás keretében a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 47. § (2) bekezdése alapján a támogatási kérelmek benyújtására a
felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.
Beadás határideje:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.
l) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.

Támogatás
összege:

mértéke

és

m) Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.
n) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
o) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

Rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 112,5 milliárd Ft.
amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 37,5 milliárd Ft,
kölcsön összege: 75 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2500-5000 db.
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A Kölcsön kondíciói
Kamat
2% / év
Kezelési költség
Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási Nem kerül felszámításra.
jutalék

A kölcsön kondíciói:

Előtörlesztési díj
Késedelmi kamat

Nem kerül felszámításra.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott
mértékű késedelmi kamat

A Végső
Kedvezményezett
által kezdeményezett
szerződésmódosítás
díja

Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, de
minimum 50.000 Ft
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Egyéb költségek

A hitelkérelem bírálatával, a
Kölcsönszerződés megkötésével és az MFB
Zrt. által kezdeményezett módosításával,
valamint a Kölcsön folyósításával
összefüggésben nem számítható fel díj,
kivéve az, amely harmadik felet illet (pl.
értékbecslői, közjegyzői díj).
A Végső Kedvezményezett által
kezdeményezett
szerződésmódosítás díja, valamint a
követelésbehajtás
költségei felszámíthatóak.
A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által
bármikor
előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön
kondícióinak
romlását, vagy terheinek, költségeinek
növekedését
eredményezné.

A kölcsön futamideje

a.) új ingatlan Beruházás felújítás esetén a
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Rendelkezésre tartási
idő:

Türelmi idő:

Társadalmi
időszaka:

egyeztetés

Szerződéskötéstől számított maximum 15
év,
b.) immateriális javak beszerzése esetén a
szerződéskötéstől számított maximum 5
év,
c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz
Tao. szerinti amortizációjának végéig, de
max. a szerződéskötéstől számított 15 év.
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi
és/vagy rendelkezésre tartási időt is
tartalmazzák.
A fenti eszközök kombinációja esetén a
futamidőt a
leghosszabb amortizációs idővel rendelkező
eszközhöz
tartozó maximális futamidőhöz mérten
szükséges
meghatározni.
A projekt fizikai befejezésétől számított
legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint
a Kölcsönszerződés megkötésétől számított
legfeljebb 30 hónap.
A rendelkezésre tartás végétől számított max.
6 hónap, de max. a Szerződéskötéstől
számított 36 hónap.
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