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PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása 

GINOP-1.2.2-16 

Támogatás célja 

A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása,  a KKV-k 

versenyképességének javítása. 

Támogatást igénylők köre 

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:  

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel; 

b) a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évben a statisztikai állományi létszám 

minimum 1 fő volt; 

c) kettős könyvelést vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, 

szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországi 

fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

fióktelepei. 

Jogi forma szerint:  

 Kettős könyvelést vezető gazdasági társaságok; 

 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek;  

 Szövetkezetek. 

Gazdálkodási formakód szerint:  

 Korlátolt felelősségű társaság; 

 Részvénytársaság; 
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 Közkereseti társaság; 

 Betéti társaság; 

 Szociális szövetkezet; 

 Iskola szövetkezet; 

 Agrárgazdasági szövetkezet;  

 Biztosító szövetkezet;  

 Foglalkoztatási szövetkezet; 

 Egyéb szövetkezet; 

 Európai részvénytársaság; 

 Európai szövetkezet;  

 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe;  

 Egyéni cég; 

 Egyéni vállalkozó. 

Támogatható tevékenységek:  

Önállóan támogatható tevékenységek:  

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

 Új eszköz beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-

termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló 

energia előállításával; 

 Információs technológia-fejlesztés 

 Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés 

Kötelező vállalások:  

 Éves nettó árbevétel növelése; 
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 Honlapkészítés. 

Támogatás formája:  

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.  

 Pályázati kondíciók: 

 

 Rendelkezésre álló forrás: 21 milliárd Ft; 

 Támogatás mértéke, összege: vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió 

Ft, maximum 25 millió Ft;  

 

Támogatási kategória mikro- és 

kisvállalkozás 

középvállalkozás 

Regionális 

beruházási 

támogatás 

Nyugat-Dunántúl 45 % 35 % 

Közép-Dunántúl 50 % 45 % 

Dél-Dunántúl 50 % 50 % 

Észak-

Magyarország 

50 % 50 % 

Észak-Alföld 50 % 50% 

Dél-Alföld 50 % 50 % 

Megújuló energia termeléséhez nyújtott 

beruházási támogatás 

45 % 45 % 

 

 Előleg igénylés: : a támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre 

igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke mikro- kis- és középvállalkozás 

esetén a  megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 

12,5 millió Ft. 

 Benyújtás: 2016. november 15 - 2018. november 15. online. 

 

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 
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