„Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és
középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása
GINOP Plusz-1.3.1-21 – TERVEZET

Támogatható
tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése (kizárólag a listában
feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre).
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan
beruházás
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a
gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének
fedezése megújuló energia előállításával
• Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsítványok megszerzése
• Kísérleti-fejlesztés
• Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
• Információs technológia-fejlesztés (kizárólag a listában feltüntetett VTSZ szám alá
tartozó eszközök és TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre).

Támogatottak köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:
• a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított IFKA előminősítési tanúsítvánnyal
rendelkeznek,
• rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
• éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt
• a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év
éves beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt,
• Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
• nem tartoznak a KATA hatálya
• fejlesztési igénye a listában található TEÁOR számokra irányul.

Támogatás összege

minimum 20 millió Ft, maximum 1500 millió Ft

Területi korlátozások

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Előleg

100 %

Önerő

50 %

Támogatási intenzitás

Az elszámolható költség maximum 50%-a

Támogatás formája

Visszatérítendő támogatás, amely bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy
egészben vissza nem térítendővé válik.

Tervezett benyújtás

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása
2021. szeptember 9. – 2022. szeptember 30.

