PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ
Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása
GINOP-1.2.7-17
Támogatás célja
A Felhívás célja a hazai kkv-k versenyképességének javítása, olyan projektjavaslatokat támogat,
amelyek komplex módon tartalmaznak számos, külön felhívás keretében finanszírozható
tevékenységet, azonban a projektgazda ezeket egy időben, illetve ütemezetten, egymáshoz
kapcsolódóan kívánja megvalósítani. Ezen komplex fejlesztési elképzelések támogatására a
feldolgozóipar, nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások jogosultak.
Támogatást igénylők köre
1. Mikro-, kis és középvállalkozások
•

amelyek rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel;

•

amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

•

amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások (a támogatási kérelem
benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő
két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5 %-al meghaladta);

•

amelyek jóváhagyott, legutolsólezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele,
vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított árbevétele 0,5-5 milliárd forint
között volt;

•

amelyek beszállító KKV-k;

•

amelyek fejlesztési igénye az Irinyi Tervben meghatározott feldolgozóipari tevékenységekre
irányul;

•

amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági
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Térség területén székhellyel és Magyaroroszágon 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;

•

Közkereseti társaság;

•

Betéti társaság;

•

Szociális szövetkezet;

•

Agrárgazdasági szövetkezet;

•

Biztosító 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
•

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
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Önállóan nem támogatható tevékenységek:
•

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló
energia előállításával;

•

Infrastrukturális és ingatlan beruházás;

•

Információs technológia-fejlesztés;

•

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzések;

•

Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabályok
bevezetése és tanúsítványok megszerzése.

Kötelező vállalások:
•

Éves nettó árbevétel növelése;

•

Üzemi/üzleti eredmény növekedése;

•

A kötelező vállalkozásokhoz kapcsolódó mutató:
Mutató neve

Mértékegység

Mutató forrása

Ft

Éves beszámoló
/SZJA bevallás

Ft

Éves beszámoló
/SZJA bevallás

Éves nettó
árbevétel/adóalapba
beszámított bevétel
Üzemi/üzleti
eredmény

Támogatás formája:
A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
Pályázati kondíciók:
•

Rendelkezésre álló forrás: 33,57 milliárd Ft;

•

Támogatás mértéke, összege: vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25 millió Ft,
maximum 500 millió Ft;
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mikro- és

Támogatási kategória

Regionális
beruházási
támogatás

kisvállalkozás

középvállalkozás

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 esetén
45 %
30%
•

ha a környezetvédelmi beruházási költség, a beruházás összköltségén
belül külön beruházásként, vagy egy más működő létesítmény új, jól
azonosítható többletkomponensként meghatározható
ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik hasonló, kevésbé
környezetbarát beruházás

Előleg igénylés: a támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre
igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke mikro- kis- és középvállalkozás esetén
a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 250 millió Ft.

•

Benyújtás: 2017. június 30-2017. július 31. online kitöltő felületen.

Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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