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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 

GINOP-1.2.1-15 

 

A támogatás célja: 

A kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis-, és középvállalkozások termelési 

kapacitásainak bővítése. Lehetőség nyílik modern eszköz- és gépparkok, valamint a fejlett 

infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására. 

 

Támogatást igénylők köre: 

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, akik 

• termelő tevékenység fejlesztésére pályáznak (TEÁOR besorolás szerint).  

 

Támogatható tevékenységek: 

A vállalakozások termelési kapacitásainak fejlesztése:  

• Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése (VTSZ lista alapján) 

• Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a 

csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható; 

• Infrastrukturális és ingatlan beruházás– önállóan nem támogatható; 

• Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó 

informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható; 

• Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-

how beszerzések – önállóan nem támogatható. 

Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén: 

• A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi 

munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése; 
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• A termelő létesítmények akadálymentesítése; 

• Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés. 

 

Pályázati kondíciók: 

• Rendelkezésre álló forrás: 65 milliárd Ft; 

• Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás; 

• Támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 500 millió Ft; 

• Támogatás intenzitása:  

• Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 

régiókban maximum 50%; 

• Közép-Dunántúl régióban maximum 45%; 

• Nyugat-Dunántúl régióban maximum 35%. 

• Előleg igénylés: a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 100 millió Ft. 

• Benyújtás: 2015. július 9 – 2017. július 10. között, elbírálás minden hónap 15. 

napján. 

 

Kötelező vállalások: 

• Létszámtartás: a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven 

keresztül fenn kell tartani a bázislétszámot és a bázislétszám és a kölcsönzött 

munkaerő összegét (2014. évi bázis alapján); 

• Személyi jellegű ráfordítások növelése: 2017. év végére +5% VAGY a 2016. és 

2017. évek átlaga alapján +5% VAGY a 2016. és 2017. évek összes személyi jellegű 

ráfordítása meghaladja a támogatási összeg 50%-át (a bázisév 2014.). 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

 


