Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása
(GINOP-1.2.10-19)

Támogatást igénylők
köre:

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:









amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása
rendelkezik legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel
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 két
lezárt, teljes üzleti évben mindegyikében minimum 1 fő volt, nem tartozik az EVA hatálya
alá
amelyek 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,
amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott
támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét
amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti
főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:
TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása) TEÁOR 27 (Villamos
berendezés gyártása) TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása) TEÁOR 3250 (Orvosi
eszköz gyártása)

Jogforma szerint:




Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
egyéni cégek,
szövetkezetek.

Támogatás formája:

Feltételekkel részben vagy teljes egészében vissza nem térítendő támogatásnak minősül

Támogatás összege:




Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 ft, maximum
40 000 000 ft.
A támogatás maximális mértéke Regionális beruházási támogatás esetén az összes
elszámolható költség maximum 70%-a, az alábbi feltételek mellett:

a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,
Fenti a)-c) pontok szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások - a
nagyberuházások kivételével - a mikro/kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a
középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.
Támogatható
tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:
Új eszközök, gépek beszerzése,
új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely egy meglévő létesítmény
kapacitásának bővítését, vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető
megváltoztatását eredményezi (modernizáció)

Fenntartási
kötelezettség:
Önerő:

Területi korlátozás:
Előleg:
Projekt időtartama:
Benyújtás:

3 év
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 40 millió Ft.
a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre
2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig.

