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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 
 

VÁLLALKOZÁSOK NÖVEKEDÉSI FEJLESZTÉSEI 
 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-1.2.1-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.1-15 

Támogatást igénylők köre: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

 

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély 

tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes 

(365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély 

tulajdonoson keresztül kapcsolódó7 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. 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

2. jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

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

Pályázati kiírás célja: 

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési 

kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség 

nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői 

számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. 

 

A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal 

vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba 

kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. 

 

A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, 

ezzel szoros összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a 

fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez. 

Támogatható 

tevékenységek felsorolása: 

 
a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem  

b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz 

beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem  

c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható projektelem  

d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek – 

önállóan nem támogatható projektelem  

e) Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – önállóan nem támogatható 

projektelem  

 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében 

támogathatóak az alábbi tevékenységek is: 

 

f) a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő 
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eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem  

g) a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó 

infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem  

h) az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem 

 

Önállóan kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenység támogatható a b), c), d), e), f), g), h) pontokban felsorolt 

tevékenységek csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók.  

 

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.  

A b) és a c) pontban meghatározott, anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz és raktározáshoz, valamint az infrastrukturális és 

ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 25%-át, a raktározáshoz 

kapcsolódó tevékenység keretében felmerült költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el. 

Az f), g), h) pontokban szereplő támogatható tevékenységek elszámolható költségének maximális összege összesen 1.000.000 Ft 

lehet a felvételre kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalónként 

Elszámolható költségek: 

 
a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése: 

- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz 

csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az 

eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás 

költségét is. 

 

- eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben 

alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,  
 

b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz 

beszerzése:  

 

- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz 

csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az 

eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás 
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költségét is.  

- eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben 

alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.  
 

- A gyártáshoz kapcsolódó új termelő eszköz működtetéséhez szükséges megújuló energiatermelő eszközök beszerzésének (pl.: 

napelem, napkollektor) beszerzésnek költsége. 
 

c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 

30.000 Ft értékű új hardver  

- közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a 

projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető 

hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,  

- közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a 

projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,  

- közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, 

tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.  
 

 
d) A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését 

segítő eszközök beszerzése - csak abban az esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű 

személy foglalkoztatására kerül sor:  

 

- új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a 

beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó 

szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.  
 

e) Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés a Felhívás 3.1.h) bekezdés alapján, a Felhívás 5.7. 

pontjában foglalt korlátozás figyelembevételével – csak abban az esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén 

megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor: 
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- Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez szükséges, egyenként minimum nettó 30.000 

Ft értékű hardver beszerzése  
 

Építéshez kapcsolódó költségek  

 

a) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás  

 

b) A termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó 

infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás csak abban az esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén 

megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor: 

  

- akadálymentesítést célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás költsége  

- ingatlan akadálymentesítését célzó átalakítás és korszerűsítés költsége.  
 

Immateriális javak beszerzésének költsége  

 

a) Az új termelő berendezés működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése  

 

b) Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége  

 

c) Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés  

 

Beadás határideje: 
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 9-től 2017. július 10-ig lehetséges. 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 
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Támogatás mértéke és 

összege: 

 
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.  
 

2. A támogatás maximális mértéke: 

 

2.1. 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 európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 

támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:  
 

• 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 támogatás maximális mértéke az elszámolható költség:  

 

a) 45%-a, de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke:  

• aa) 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.  
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b) 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.  

Rendelkezésre álló forrás: 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 105 milliárd Ft. A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 250-500 db. 

 

 


