A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén
(GINOP-2.1.8-17)

Támogatást igénylők
köre:

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek:





rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel,
éves átlagos statisztikai létszáma legalább 1 fő volt,
magyarországi székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság,
nem tartozik az EVA hatálya alá.

Jogforma szerint:

Támogatás formája:

Támogatás összege:

Vissza nem térítendő támogatásnak minősül



Támogatható
tevékenységek:

Kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 ft, maximum
30 000 000 ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet

Önállóan támogatható tevékenységek:
1. Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
 Eszközbeszerzés: (lásd. VTSZ lista 3. sz melléklet) Technológiai fejlesztést eredményező új
eszközök beszerzése
 Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási
licenc vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került
sor.
Támogatható tevékenység:
1. Tárgyi eszközök, és immateriális javak beszerzésére irányuló tevékenység

Nem nyújthat be
támogatási igényt:

-

-

Kötelező vállalások:

Saját tőke mértékének növelése:


Fenntartási
kötelezettség:
Önerő:

Területi korlátozás:

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott
támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének
elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a
támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem
kapott Támogatói Okiratot, vagy elállt attól.
Olyan vállalkozások, amelyek fejlesztendő tevékenysége nem a Felhívás 2. számú
mellékletében található TEÁOR számok alá tartozik.

A fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.
3 év

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő
támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
-

Nem támogatható a Közép-magyarországi régióban megvalósuló projekt.
A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6
hónappal bejegyzésre kell kerülnie, illetve a támogatási kérelem benyújtásának

időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a Kedvezményezett az igény
jogosultja).
Előleg:

Maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a.

Projekt időtartama:

6 hónap

Tervezett benyújtás:

2017. december 11- 2018. szeptember 27. 12:00

