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

 

Benyújtásának határideje: 2015. július 9.  – 2017 július 10. 
 
A támogatás mértéke, összege: 
A vissza nem térítendő támogatás összege: min 50 millió Ft, maximum 500 M Ft. 
A támogatás maximális mértéke: Max. 50 % (Közép-Dunántúli középvállalkozás 45%, Nyugat-Dunántúl 
mikro- és kisváll. 45 % középvállalkozás 35%) 
 
Támogatható tevékenységek: 

1. új termelő eszköz beszerzésére - kötelező elem (min. 50%)  és ehhez kapcsolódóan: 
a) az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új 

eszköz beszerzése (max. 25%, raktározáshoz max. 10%) 
2. az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházásra, (max. 

25%) 
3. Immateriális javak beszerzése 

a) az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközre és szoftverre  
b) az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how, (max. 10%) 
c) amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására 

kerül sor: (max: 1 M Ft/ fő) 
a) a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszköz beszerzésére, 
b)  létesítmények akadálymentesítésére, a megváltozott munkaképességű személyek 

munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházásra és 
átalakításra, 

c) akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztésre; 
 

Támogatást igénylők köre: 
kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű KKV, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 
egyéni cégek vagy szövetkezetek, mely 

a) 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély 
tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább 1 lezárt üzleti évvel. 

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó 
lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt 

 
Fenntartási kötelezettség: a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig 
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Kötelező vállalások: (a+b+c) 

A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben  

a) Létszámtartás:   
- a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.  

b) Személyi jellegű ráfordítás 5%-os növekedése: 
ba): legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest: 1+ 2 / 2∗ 0 ≥1,05    VAGY 

bb) a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest: 1+ 2−2∗ 0/  ≥0,05 VAGY 
bc) összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át: 1+ 2 /  ≥0,5  
 
c) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növekménye: 

ba) összesen eléri a támogatási összeget:  1+ 2−2∗ 0≥  VAGY  

bb) második üzleti év végére eléri az 5%-ot:  2 / 0 ≥1,05 VAGY  

bc) két év átlagában eléri az 5%-ot:  1+ 2 / 2∗ 0≥1,05 

Tartalmi értékelés szempontjai:  

1. Szakmai szempontok 
a. 5% árbevétel növekedés teljesült-e a utolsó 3 lezárt év árbevételéhez   
b. 15%-ot meghaladó export árbevétel az utolsó lezárt 3 év valamelyikében 
c. Együttműködő/ hálózatosodó KKV-k. 

- Igazolt beszállítói tevékenységnek  
- 1 évet meghaladó Akkreditált klaszter tagság 

d. Innovatív KKV-k 
- olyan lezárt támogatásban részesített projekttel rendelkezik, és a létrehozott 

K+F+I eredményt a termelő beruházás során hasznosítja.  
- iparjogvédelmi oltalommal rendelkezik 

e. Termelési értékláncban előrelépő KKV-k: olyan beruházási projektek, amelyek magasabb 
feldolgozottsági szintű terméket vagy hozzáadott- értéknövekedést eredményez. 

f. Megújuló energia előállítására szolgáló végtermékek gyártásához kapcsolódó beruházás  
g. A támogatást igénylő alulreprezentált vállalkozó: induló vagy fiatal vagy női vállalkozó  

2. Működés időtartama (3 vagy 5 évnél hosszabb) 
3. Üzemi eredmény aránya 

[(utolsó lezárt év üzemi (üzleti) eredmény + utolsó lezárt év kamatráfordítás) / utolsó lezárt év 
mérlegfőösszeg]* 100Vállat mérete  

4. Utolsó 3 év nettó árbevétel növekménye 15% felett van-e? 
5. Az utolsó három lezárt üzleti év valamelyikében az export és/vagy beszállítói tevékenységből 

származó árbevétel meghaladta-e a 30%-ot? 
6. Nettó árbevétel arányos beruházás 
7. A beruházás szabad vállalkozási zóna területén vagy a 290/2014 Korm. rendeletben szereplő 

komplex programmal fejlesztendő járások területén valósul-e meg 
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8. A projekt megvalósítási helyszíne 5000 fő alatti kistelepülés  
9. Munkahelyteremtés (Egy újonnan teremtett munkahelyre eső támogatási összeg) 
10. Fejlesztés helyszíne: ipari park vagy legalább 1 éve működő telephely, 2 éve nem működő 

barnamezős terület 

Elérhető max. 100 pont,(EV esetében 89), nem támogatható a projekt, ha az összpontszám nem éri el a 
minimális 50 pontot. 

 

Kocsis Gabriella 

Pályázati szakértő 

70/608-9453 
 

 

 

 
 
 

  

 

     

 


