GINOP-1.2.11-20 – Zöld Nemzeti Bajnokok - A kiemelt növekedési
potenciállal rendelkező, a zöld gazdasághoz és iparhoz kapcsolódó
feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást segítő
fejlesztéseinek támogatása
Támogatható
tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:


Technológiai fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése

Önállóan nem támogatható tevékenységek:






Kötelező vállalás

Támogatottak köre

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretében
beküldött fejlesztési koncepcióját az abban foglalt céloknak megfelelően valósítja meg.
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek:










Támogatás formája és
mértéke

Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
(max. 10%)
Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás,
korszerűsítés (max. 60%)
Információs technológia-fejlesztés
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsítványok megszerzése (max. 10%)
Projektelőkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői
szolgáltatás igénybevétele

az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról,
hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen
átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.2.7-20 kódszámú
felhívásra;
rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes
(365 napot jelentő) üzleti évvel;
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt;
a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevétele legalább 50 millió forint volt;
a támogatási kérelem benyújtását megelőző második lezárt üzleti évben kimutatott
nettó árbevételét az azt követő évben kimutatott nettó árbevétele legalább 5 %-kal
meghaladta;
fejlesztési igénye a listában felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;
a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi
CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
Vissza nem térítendő támogatás
20.000.000 Ft – 100.000.000 Ft

Támogatási intenzitás

Mikor-, és
kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nyugat-Dunántúl

45%

35%

Közép-Dunántúl

50%

45%

Dél-Dunántúl

50%

50%

Észak-Magyarország

50%

50%

Észak-Alföld

50%

50%

Dél-Alföld

50%

50%

Konvergencia
régióban

50%

50%

Támogatási kategória

Regionális
beruházási
támogatás

Csekély összegű
támogatás

Projekt időtartama

18 hónap


Előleg



a veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt kormányzati intézkedésekben
megjelölt ágazatokban működő vállalkozások esetén a megítélt támogatás 50%-a,
legfeljebb 50 millió Ft,
egyéb ágazatokban működő vállalkozások esetén a megítélt támogatás 25%-a,
legfeljebb 25 millió Ft.

Fenntartási időszak

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év

Benyújtás
határideje

2020. szeptember 1. 9:00 – 2020. december 3. 12:00

tervezett

Területi korlátozás

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés

