Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0)
kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása
( GINOP-1.2.8-17)
Támogatást igénylők köre

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek1:
 rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
 az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes
üzleti évben minimum 20 fő volt
 az éves nettó értékesítési árbevétele a legutolsó lezárt, teljes üzleti év
alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot
 Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok fióktelepei
 a GINOP-1.1.3-16 projekt keretében kerülnek azonosításra és
minősítésre az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. révén
 rendelkeznek olyan integrált vállalatirányítási rendszerrel, amely a 10.
számú
mellékletben
felsorolt,
releváns
szakmai,
műszaki
követelményeket teljesíti legalább 3 funkcionális célterületen.
Jogi forma szerint:
 kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek
 szövetkezetek.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:
 Új eszközök beszerzése 2
Önállóan nem támogatható tevékenységek:3
a) Automatizált termelési rendszerek fejlesztése,
b) Gyártási technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási eszközök,
szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése, robottechnológia
alkalmazása révén
c) Ipari kiber alkalmazások, intelligens gyártás, machine-to-machine, IIoT
(Industrial Internet of Things) stb. megoldások beszerzése
d) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow, immateriális javak beszerzése

Területi korlátozás

1

A Közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek nem támogathatóak.

Gazdálkodási formakód szerint: 113 – Korlátolt felelősségű társaság; 114 – Részvénytársaság; 116 – Közkereseti társaság; 117 – Betéti
társaság; 124 – Agrárgazdasági szövetkezet; 141 – Európai részvénytársaság (SE); 142 – Európai szövetkezet (SCE); 226 – Külföldi vállalkozás
magyarországi fióktelepe; 228 – Egyéni cég; 231 – Egyéni vállalkozó
2
Az új eszközök beszerzésének költsége önállóan legalább a projekt összköltségének 40%-át kell elérnie.
3
Az b), c) és d) pontokban szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új szoftver beszerzés és kapcsolódó (szolgáltatási,
tanácsadási jellegű) költségeik összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el. Az e) pontban szereplő, az új eszközök,
gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzésekhez kapcsolódó költségek, legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el.

Támogatás formája, mértéke

Vissza nem térítendő támogatás
Támogatási kategória

Támogatás összege
Önerő
Előleg
Projekt időtartama
Benyújtható

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%
minimum 20.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.
25%
50%-a, de legfeljebb 250 millió Ft.
Maximum 24 hónap
2017. június 30-tól

