Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (TOP 1.1.1-15)
Támogatott
tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:
 Ipari parkok, tudományos és technológiai parkok fejlesztése, illetve iparterületek
kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások
- Meglévő ipari parkok telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, átalakítása,
felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve
telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás
- Termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése,
meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a
szükséges épületgépészeti beruházások
- Ipari parkok elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú,
helyi utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
 Új épületek kialakítása, ill. meglévő épületek energetikai korszerűsítése során a
megújuló energiaforrások részarány-növelése
 Az ipari park, tudományos és technológiai park, iparterület működtetéséhez és a
betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő
szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése.
 Barnamezős területek kármentesítése.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 Akadálymentesítés
 Szórt azbeszt mentesítése
 Energiahatékonysági intézkedések
 Nyilvánosság biztosítása

Pályázók köre:





Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 32)
Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú jogi személyiségű vállalkozások
(GFO 1)
Nem kkv kategóriába tartozó, önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok
(GFO 57)

Támogatás
formája:

Vissza nem térítendő

Támogatás
összege:

Lásd „Támogatás összege” melléklet

Önerő:

legalább a projekt regionális beruházási támogatással érintett elszámolható összköltségének
25%-át kitevő igazolt saját forrással, illetve a projekt összköltségének az igényelt támogatási
összeggel csökkentett része

Támogatási
intenzitás:

 Az Észak-Magyarország,az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,
 A Közép-Dunántúl régióban 35%,
 A Nyugat-Dunántúl régióban 25%
Illetve nagyberuházás esetén:
 50millió € elszámolható költségrészig az adott területen fent meghatározott mérték
100%-a
 50millió € és a 100millió € közötti elszámolható költségrészre az adott területen fent
meghatározott mérték 50%-a

Előleg:
Maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25 %-a, de legfeljebb 300 millió Ft
Projekt
időtartama:
Pályázat leadási
határideje:
Kötelezően
megvalósítandó
tevékenységek:

Maximum 36 hónap, végső határidő: 2020 december 31.

2016. február 29-től 2016. május 23-ig
Regionális beruházási támogatás elestén:
 A támogatott vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházással létrehozott
tevékenységet az üzembe helyezés időpontjától számított legalább öt évig fenntartja

