Mikro-, kis-, és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése
(GINOP-1.2.1-16)
Támogatást
köre:

igénylők

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek/amelyeknek 50%-nál nagyobb
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély
tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozásai:




legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkeznek;
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
Magyarországon székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok1.
Kizárólag a meghatározott TEÁOR besorolás2 szerinti tevékenységekhez
kapcsolódó fejlesztések támogathatók.

Támogatható
tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:


új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:




Területi korlátozás:
Kötelező vállalások:

Közép-magyarországi projektek nem támogathatóak
A támogatást igénylő vállalja, hogy:


Támogatás formája:
Támogatás összege:

megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek
célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények
energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával;
infrastrukturális és ingatlan beruházás;
információs technológia-fejlesztés;
gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

éves nettó árbevételét (egyéni vállalkozók esetében adóalapba beszámított
bevételét) növeli a projekt fizikai befejezését követő 2 üzleti éven belül.
Vissza nem térítendő támogatás
Minimum 25 Millió Ft – maximum 250 Millió Ft

Gazdálkodási formakód szerint: 113 - Korlátolt Felelősségű Társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti Társaság, 117 – Betéti
Társaság, 121 – Szociális Szövetkezet, 122 – Takarék- és hitelszövetkezet, 123 – Iskola szövetkezet, 124 – Agrárgazdasági szövetkezet, 126
– Biztosító szövetkezet, 128 – Foglalkoztatási szövetkezet, 129 – Egyéb szövetkezet, 141 – Európai részvénytársaság (SE), 142 – Európai
szövetkezet (SCE), 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 228 – Egyéni cég, 231 – Egyéni vállalkozó
1

2

A részletes TEÁOR besorolás IDE kattintva érhető el.

Támogatás mértéke:

mikro- 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%

Támogatási kategória

Regionális
beruházási
támogatás

Megújuló energia termeléséhez
nyújtott beruházási támogatás

50%

Előleg:

A maximális előleg mértéke (mikro-, kis-, és középvállalkozások esetén) a
megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 125 Millió Ft.

Önerő:

Legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett része.

Projekt időtartama:

Maximum 18 hónap

Tervezett benyújtás:

2017. január 16-tól

