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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 
Operatív Program 

neve: 
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás 

címe 

GINOP-1.2.10-19 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI 

MODERNIZÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

GINOP-1.2.10-19  

Támogatást 

igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

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

tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása rendelkezik legalább 3 lezárt (beszámolóval 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 kérelem benyújtását 

megelőző két lezárt, teljes üzleti év mindegyikében minimum 1 fő volt, 

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek 

vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős 

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

d) amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 

jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra 

benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltségét. 

e) amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a 

projekt fejlesztendő tevékenysége is: 

TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása) 

TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása) 
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TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása) 

TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása) 

Akkreditált klaszter (továbbiakban: AK) tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás 2019. augusztus 15. előtti 

dátummal rendelkezik AK tagsággal. Az AK tagságot legalább a projekt megvalósítási időszakának végéig fenntartani 

szükséges. 

 

4.1.1 Jogi forma szerint: 

 

 

 

 

4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint: 

 

 

 

 

 

- és hitelszövetkezet 

 

 

iszontbiztosító szövetkezet 

 

 

 

 

 

Pályázati kiírás 

célja: 

A hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a jelen kiírásban megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó, valamint 

az együttműködő/hálózatosodó hazai KKV-k kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjának támogatása, 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. 
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A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások 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: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely 

 

(diverzifikáció), vagy 

gváltoztatását eredményezi (modernizáció) 

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

b) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó információs 

technológia-fejlesztés 

c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, 

gyártási know-how beszerzések 

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

Az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzése és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt 

összköltségének 40%-át, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához 

kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át 

érhetik el. 

Beadás 

határideje: 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 21. 9:00 órától 2020. február 13. 12:00 óráig 

lehetséges. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 300.000.000 Ft lehet. 

a) Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke: 

Regionális beruházási támogatás esetén: 
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A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-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: 

a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%, 

b) a Közép-Dunántúl régióban 35%, 

c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%, 

Fenti a)-c) pontok szerinti területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások - a nagyberuházások kivételével - a 

mikro/kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 

százalékponttal növelhetők. 

 
Támogatási kategória  középvállalkozás  mikro- és kisvállalkozás  

Regionális 
beruházási 
támogatás 

 
-Dunántúl  

 

35%  45%  

 
-Dunántúl  

 

45%  55%  

 
l-Dunántúl  

 

60%  70%  

 
-Magyarország  

 

60%  70%  

 
-Alföld  

 

60%  70%  

 
-Alföld  

 

60%  70%  
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Rendelkezésre 

álló forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-400 db. 

 


