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GINOP-122-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése 

Beadási határidő 2015. július 08-től 2017. július 10-ig 
Rendelkezésre álló 
forrás 

20 milliárd forint 

Támogatási 
intenzitás 

35-70 % között, a beruházás helyétől, céljától, projektmérettől és cégmérettől függően 

Támogatás összege 
5-50 millió forint 

Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén 15 az igényelhető 
támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet. 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150.000.000 Ft lehet. 
Támogatható 
pályázatok száma 1000-2000 db 

Jogosultak 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások; 
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása 
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt 

(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az 
előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; 

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás 
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 
minimum 1 fő volt; 

c) 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, 

d) amelyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és 
amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari tevékenység 

fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a Felhívás 4.1.1. b) pontjában 
meghatározott minimum átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény. 

A támogatást igénylőnek a), b), c) pontban szereplő kritériumok mindegyikének, vagy a d) pontban 
szereplő kritériumnak meg kell felelnie. 

2. jogi forma szerint: 
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek 
c) szövetkezetek. 

Kizáró okok 

> a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében 
kizárólag a csatolt mellékletében szereplő TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek 

fejleszthetőek 
> Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy előformák 

gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek eredményeképp létrejövő termék 
PET palackban kerül forgalomba hozatalra. 

> A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte engedély köteles 
építés esetén 

> Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági 
elvárásoknak kell megfelelnie: 

• az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben 
napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása). 

• az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át 
megújuló energiaforrásból vagy villamos energia termelő berendezés hulladék 
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hőjének hasznosításával kell fedezni 
 a csatolt TEÁOR kód alatt megvalósuló feldolgozóipari fejlesztést jelentő projektjének az elszámolható 

összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, 
teljes üzleti év árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 

bevételt. (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont 
nem releváns), 

> a csatolt TEÁOR kód alatt megvalósuló projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámoló szerinti árbevétel összegének 50%-át, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba 
beszámított bevétel 50%-át. (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások 

esetében ez a pont nem releváns 
> projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét. (egy teljes 
(365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns) 

> földmunkagépek, útépítőgépek nem támogathatók 
> csak Budapest és Pest megyén kívüli beruházás támogatható 

Vállalási feltételek 

> Létszámtartás 
- a bázis létszámot és 

- a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét. 
Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai 

állományi létszáma. 

> Személyi jellegű ráfordítás 
projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása projekt 

fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a 
bázisévhez képest vagy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a 

támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest vagy a projekt fizikai befejezési évét 
közvetlenül követő két üzleti évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 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 (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) 
növekménye a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a 

támogatási összeget vagy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére 
eléri az 5%-ot vagy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-

ot 

Támogatható 
tevékenységek 

önállóan támogatható: 

a) Új eszköz beszerzése - kötelező projektelem, projekt összköltségének 50%-át el kell érnie 
önállóan nem támogatható: 

b) Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz 
beszerzése, 

c) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás, 
d) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új 

informatikai eszközök és szoftverek 
e) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés. 

f) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 
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 Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, 
támogathatóak az alábbi tevékenységek is: 

g) A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi 
munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése 

h) A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek 
munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás 

i) Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés 

Elszámolható 
költségek 

önállóan támogatható: 

a) Új eszköz beszerzése - kötelező projektelem, projekt összköltségének 50%-át el kell érnie 
önállóan nem támogatható: 

 Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése, 
max. 25 %-a lehet a projekt összköltségének, raktározásnál 10 % 

c) Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás, max. 25 
%-a lehet a projekt összköltségének 

d) Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új 
informatikai eszközök és szoftverek max. a projekt összköltségének legfeljebb 10% -át 

érhetik el, de maximális összege 3.000.000 Ft lehet. 
e) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés. 

Domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja maximum 30.000 Ft 
értékben, a domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapfejlesztés költsége maximum 

200.000 Ft értékben számolható el. 
f) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 

max. 10 %-a lehet a projekt összköltségének 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, 
támogathatóak az alábbi tevékenységek is: 

g) A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi 
munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése 

h) A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek 
munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás 

i) Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés 

Az g), h), i) pontokban szereplő támogatható tevékenységek elszámolható költségének maximális 
összege összesen 1.000.000 Ft lehet a felvételre kerülő megváltozott munkaképesség 

munkavállalónként. 
Előleg 50 %, maximum 25 millió Ft. 
Elvárt 
biztosítékok köre 

Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 millió Ft-ot, biztosíték nyújtására 
kötelezett. 

Megkezdettség benyújtás másnapján saját kockázatra 
Projekt 
megvalósítási ideje 12 hónap 
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