Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek
támogatása
GINOP-1.2.7-17
Támogatást
igénylők köre:

Támogatható
tevékenységek:
Kötelezően
megvalósítandó
Önállóan nem
támogatható
tevékenységek:

mikro-, kis-, és középvállalkozások;
a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt teljes üzleti évvel;
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások: nagy növekedési
potenciállal rendelkező vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelyiknek a
támogatási kérelem benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott
nettó árbevételét az azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele
legalább 5%-kal meghaladta;
d) amelyek jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott),
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni
vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele 0,5 – 5 milliárd forint között
volt;
e) amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt”
minősítést értek el;
f) amelyek beszállító KKV-k;
g) amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt, az Irinyi
Tervben meghatározott feldolgozóipari tevékenységekre irányul;
h) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek
vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása;
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás;
d) Információs technológia-fejlesztés;
e) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc,
gyártási knowhow beszerzések;
f) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsítványok megszerzése;
A b) és c) ponthoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó
tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 55%-át, a d)
pontban szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új szoftver beszerzés és
kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el. Az e) és f)
pontokban szereplő, az új eszközök, gépek beszerzéséhez,új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzésekhez kapcsolódó költségek, valamint a minőség-, környezet- és egyéb
irányítási, vezetési,hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok
megszerzése együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.

Támogatás
formája:

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatás
összege:

minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft

Támogatás
mértéke:

Regionális beruházási támogatás esetén:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a de legfeljebb –
beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást






az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban
megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében
a projekt összes elszámolható
költségének maximum 50%-a;
a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és
kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum
50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének
maximum 45%-a;
a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és
kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum
45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének
maximum 35%-a.

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
a) 45%-a, de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető
támogatás maximális mértéke:




Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül
külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható
többletkomponenseként meghatározható.
ab) Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a
támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt
érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás
költségének a különbsége számolható el.
30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti
hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás. A támogatási intenzitás
középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások esetén
20 százalékponttal növelhető, amely további 15 százalékponttal növelhető az
alábbi régiókban megvalósuló
fejlesztések esetén, azonban a támogatás mértéke nem haladhatja meg a
regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás
maximális mértékét:
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl.

Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható
költségek 50%-a lehet.

Támogatási
intenzitás:

Előleg:
Projekt
időtartama:
Benyújtás:

Támogatási kategória

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%

Csekély összegű
Konvergencia
régióban

50%

50%

a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 250 millió Ft.
legfeljebb 24 hónap

2017. szeptember 14-től 2017. október 19-ig és
2018. február 15-től 2018. március 15-ig lehetséges.

