Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása kombinált hiteltermék keretében
(GINOP-1.2.3-8.3.4-16)

Támogatást igénylők
köre

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások amelyek1:
 Rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel (melybe az
előtársaságként való működés időszaka nem számít bele),
 Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum
egy fő volt,
 A támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes
üzleti év árbevétele - egyéni vállalkozók esetén az adóalapba
beszámított bevétele - minimum 15 millió Ft volt,
 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:
 Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 Szövetkezetek.

Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Új eszközök beszerzése a fejlesztendő tevékenység végzéséhez
Vámtarifa Szám (VTSZ) alapján (a projekt összköltségének legalább
20%-a).
Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Támogatható
tevékenységek
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a) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület
építése, meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése,
épületgépészeti beruházások végrehajtása,
b) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs
technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek
beszerzése (hardver, szoftver) VTSZ és TESZOR alapján,
c) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-a),
d) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó
tevékenységek (a projekt összköltségének legfeljebb 0,5%-a),
e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek
célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli
építmények
energiaigényének
fedezése
megújuló
energia
előállításával.

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

Területi korlátozás

Támogatás formája
és összege

Támogatás mértéke

A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek nem
támogathatóak.
Vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft – maximum
50.000.000 Ft.
Igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft - maximum 145.000.000 Ft.
(kamat: 2% / év)2
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható
költségének 30%-a lehet.

Önerő

A támogatást igénylőnek az összköltségnek legalább 10%-át kitevő önerővel
kell rendelkeznie.

Előleg

A megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a.

Projekt időtartama

Legfeljebb 18 hónap

Benyújtható

2017. február 15-től
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A kölcsön további részleteit IDE kattintva tekintheti meg.

