
PÁLYÁZAT – MIKRO- KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK  

KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA – GINOP-1.2.2-15 

 

Pályázat célja: mikro-, kis és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 20 Mrd Ft 

Pályázók köre: Mikro- Kis- és Középvállalkozások 

 Éves átlagos statisztikai állományi létszáma 2014-ben legalább 1 fő volt 

 Legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik a vállalkozás, azaz legalább 2013-as, vagy 

korábbi alapítású (új cég is pályázhat, de csak ha feldolgozóipari tevékenységet akar 

megvalósítani) 

 Az előző üzleti évben a saját tőke nem negatív és nem csökkent a törzstőke jogszabályban 

előírt legkisebb mértéke alá 

 A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző évi árbevételt 

 A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző évi mérlegfőösszeget (Eszközök 

összesen) 

 Nem pályázhat, akivel szemben a NAV-nak végrehajtásai eljárása van folyamatban 

 Új gépek, eszközök beszerzése kötelezően részét kell, hogy képezze a projektnek. Csak 

építési költségek vagy informatikai eszközök beszerzése önállóan nem támogatható.  

Elszámolható költségek: 

 Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése, legalább nettó 100.000 Ft értékben. 

Nettó 200 000 Ft érték alatti eszköz csak akkor számolható el, ha egy nagyobb értékű eszköz 

tartozéka. A beszerzendő gépek, eszközök kell, hogy képezzék a projekt összköltség legalább 

50%-át. Jármű beszerzése nem elszámolható.  

 A gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz (pl. targonca) és csomagoláshoz kapcsolódó 

új eszköz beszerzése (a projekt összköltségének maximum 25%-a) - önállóan nem 

támogatható 

 Raktározáshoz kapcsolódó új eszköz (pl. polcrendszer) beszerzése (a projekt összköltségének 

maximum 10%-a) - önállóan nem támogatható 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás (építési költségek) (a projekt összköltségének 

maximum 25%-a) (legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm költség tervezhető/elszámolható 

maximális kiadásként) – önállóan nem támogatható. Engedélyköteles építés esetén a pályázat 

benyújtásakor jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni. 



 
 

 
 

o az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a 

későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek 

telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása) 

o az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-

át megújuló energiaforrásból vagy villamos energia termelő berendezés hulladék 

hőjének kell fedezni 

 Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai 

eszközök és szoftverek (szoftverek maximum a projekt összköltségének maximum 10%-a, de 

maximum 3 millió Ft) (hardver minimum nettó 30.000 Ft értékben) – önállóan nem 

támogatható 

 A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 

– önállóan nem támogatható (maximum a projekt összköltségének maximum 10%-a) 

 Domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés (domain név 

regisztráció és webtárhely maximum 30 000 Ft, honlapkészítés maximum 200 000 Ft) 

önállóan nem támogatható 

 Megváltozott munkaképességű munkavállalók munkavégzéséhez szükséges feltételek 

megteremtése - önállóan nem támogatható 

 Épület akadálymentesítése - önállóan nem támogatható 

 

Támogatás mértéke:  

 az elszámolható költségek maximum 50%-a, Nyugat-Dunántúli Régióban csak a költségek 

maximum 45%-a 

 amennyiben a projekt összköltsége nem haladja meg az 55 millió Ft-ot, és szabad vállalkozási 

zónában valósul meg a fejlesztés, úgy maximum az elszámolható költségek maximum 70%-a  

 

A támogatás összege: 

  

 5 - 50 millió Ft (minimum nettó 10 millió Ft-os beruházással lehet indulni a pályázaton) (új 

cég csak maximum 10 millió Ft-ra pályázhat) 

 

Projekt megvalósítás időtartama:  

 maximum 12 hónap 

 

Előleg: 



 
 

 
 

 Legalább 20 millió Ft támogatási összeg megítélése esetén igényelhető. Az előleg maximum 

a támogatás 50%-a, de maximum 25 millió Ft)  

 

Területi korlátozás:  

 Csak Budapest és Pest megyén kívüli településeken megvalósuló fejlesztések támogathatók 

 

Vállalások: 

 Létszámtartás: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől 

számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja.  

o a bázis létszámot  

o a bázis létszámot és a kölcsönzött munkaerő összegét  

Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőz üzleti év (2014) átlagos 

statisztikai állományi létszáma.  

 Személyi jellegű ráfordítás: A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes 

üzleti év személyi jellegű ráfordítása: 

o átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest vagy 

o legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest vagy 

o a két évben összesen eléri a támogatás 50%-át  

 Éves nettó árbevétel: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési 

évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel:  

o eléri a támogatás összegét vagy 

o a második üzleti év végére eléri az 5%-ot vagy 

o a két év átlagában eléri az 5%-ot 

 Honlappal nem rendelkezőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezéséig kialakítja a 

vállalkozás honlapját.  

 

Benyújtás időpontja:  

 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig 

 


