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Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 

kombinált hiteltermék keretében 

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 

A pályázat célja 

A pályázat fő célkitűzésének tekinthető a KKV szektor növekedési potenciáljának javítása, gazdasági 

teljesítményük erősítése, melynek középpontjában azon vállalkozások állnak, amelyek forráshiánnyal 

küzdenek, elavult eszköz-és infrastrukturális ellátottsággal rendelkeznek. A pályázat végső célja a 

KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi 

különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. 

 

A projektek megvalósítására maximum 18 hónap áll rendelkezésre. 

 

Pályázók köre 

 

Mikro-, kis-és középvállalkozások, akik 

 

o rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes 

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

számít bele), 

o 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, 

o akiknek, az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 

benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

o akiknek, a legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az 

adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt. 

 

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régión (Budapest, Pest megye) megvalósuló 

fejlesztések. 

 

Jogi forma szerint 

- Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 

- Szövetkezetek 

 

Kizáró okok 

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: 

- amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó 

lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; vagy a törzstőke jogszabályban 

előírt legkisebb mértéke alá csökkent. 

- amelynek beruházása szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre, dohány és dohánytermékek 

gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos, kokszgyártás, 

kőolajfeldolgozás, vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása, hajó, csónak gyártása és ipari 

gép, berendezés, eszköz javítása, üzembe helyezése, illetve bányászat tevékenységekkel 

kapcsolatos beruházásokra irányul. 
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- amellyel szemben Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH 

által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának 

időpontjában. 

- amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül (legutolsó,lezárt teljes üzleti év éves 

beszámolója szerint árbevételének - egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 

bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik. 

- amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel. 

- amely támogatást igénylő partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen pályázat keretében az 

adott naptári évben már részesült támogatásban. 

 

Támogatható tevékenységek köre 

1) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése, meghatározott VTSZ 

lista alapján. (önállóan támogatható tevékenység) 

2) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és 

szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, 

korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása. 

3) Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, szoftver) 

beszerzése, meghatározott VTSZ és TESZOR lista alapján. 

4)  Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. 

5) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás. (kötelezően megvalósítandó, önállóan nem 

támogatható tevékenység) 

 

Az 2-4. pontban megfogalmazott tevékenységek önállóan nem támogathatóak. 

 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

1) Terület-előkészítés költségei (földmunkák, egyéb, a terület beruházásra alkalmassá tétele 

érdekében végzett előkészítő munkák költségei) 

2) Építés költségei maximum nettó 200 ezer Ft/négyzetméter (átalakítás, bővítés, korszerűsítés 

költségei, új építés, infrastrukturális beruházások: megújuló energiatermelő rendszerek, 

épületgépészeti gépek, szellőzési, légfrissítő berendezések, hűtőkamra terület használatához 

szükséges utak, parkolók, járdák stb.) Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési 

engedély köteles infrastrukturális és/vagy ingatlan beruházást, a jogerős építési engedély (az 

építési engedélynek legalább a kölcsön rendelkezésre tartási időszak lejáratáig érvényesnek kell 

lennie.) 

3) Eszközbeszerzés költségei (vételár, új kiegészítő szerszámok, berendezések költségei, 

szállítás és üzembe helyezés, betanítás költségei) 

4) Immateriális javak beszerzése (információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek 

beszerzése)  
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A költségvetés belső arányaira vonatkozó feltételek: 

 

Költségtípus 

Maximális mérték 

az összes 

elszámolható 

költségre vetítve 

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 

know-how beszerzések 
10% 

Terület előkészítés (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák 

stb.) 
2% 

A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület 

építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez 

kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, 

felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása 

80% 

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 0,5% 

 

 

A kölcsön törlesztése 

o A tőketartozás törlesztését a türelmi idő (a rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 

hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 36 hónap) lejártát követően meg kell 

kezdeni. 

o A törlesztés havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, melynek esedékessége 

tárgyhó 25. napja.  

o A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. 

o Amennyiben nem történik meg a teljes kölcsön lehívása, a le nem hívott tőkeösszeg az utolsó 

tőketörlesztések összegéből kerül levonásra, így a futamidő rövidül. 

o Előtörlesztés megengedett, külön kamat, díj, költség nem kerül felszámításra.   

 

A támogatás formája  

Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő 

támogatásnak minősül. 

 

A kölcsön kondíciói: 

o 2% / év kamat, 

o A kölcsön devizaneme HUF. 

o kezelési költség nem kerül felszámításra, 

o a pályázó által kezdeményezett szerződésmódosítás díja a Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, 

de minimum 50.000 Ft,  

o a kölcsön futamideje:  

1. új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év, 

2. immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év, 

3. új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de 

max. a szerződéskötéstől számított 15 év. 
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Biztosítékok köre 

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában nem köteles biztosítékot nyújtani az a 

pályázó, aki rendelkezik legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel és szerepel a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban.  

 

A kölcsön vonatkozásában az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

biztosítékadási kötelezettséget ír elő, melynek elvárt fedezettség mértéke: 

- új gép/berendezés vásárlása esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként, 

- ingatlan építés, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges fedezetként, 

- az előző két pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 100%-a. 

 

Kötelező vállalások 

A pályázó vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és működteti, valamint a 

folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek megfelelően törleszti. 

 

A megvalósítás és a fenntartás időszakában a pályázó köteles a projekt megvalósulásáról adatot 

szolgáltatni.  

 

Támogatás összege, mértéke 

Jelen pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió, 

maximum 50 millió Ft, mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet. 

 

Az igényelhető kölcsön összege minimum 10 millió, maximum 145 millió Ft. Az igényelhető kölcsön 

összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.  

 

Fenntartási kötelezettség 

Jelen pályázat keretében a fenntartási időszak a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 év.  

 

Előleg 

Jelen pályázat keretében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető előleg maximális 

mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a. 

 

Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő – legalább a projekt 

összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő – 

önerővel kell rendelkeznie. 

 

 

A pályázatok benyújtása 2016. november 2-től 2018. november 2-ig lehetséges. 

 


