PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ

Mikro-, kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
GINOP 1.2.2-15
A támogatás célja:
A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,
munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek
csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.
Támogatást igénylők köre:
Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, akik
•

termelő tevékenység fejlesztésére pályáznak ÉS/VAGY

•

szabad vállalkozási zónába tartozó településen fejlesztenek.

Támogatható tevékenységek:
A vállalkozások termelési kapacitásainak fejlesztése:
•

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 knowhow beszerzések – önállóan nem támogatható.
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Megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén:
•

A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi
munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése;

•

A termelő létesítmények akadálymentesítése;

•

Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés.

Pályázati kondíciók:
•

Rendelkezésre álló forrás: 10+10 milliárd Ft (termelő cégek és szabad
vállalkozási zónák pályázatai);

•

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás;

•

Támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft;

•

Támogatás maximális intenzitása:
•

Termelő tevékenység fejlesztését célzó ÉS szabad vállalkozási
zónában megvalósuló projekt esetében maximum 70%;

•

Termelő tevékenység fejlesztését célzó VAGY szabad vállalkozási
zónában megvalósuló projekt esetében maximum 50%.

•

Előleg igénylés: a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 25 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 foglalkoztatottak létszámát (2014. évi bázis alapján);

•

Nettó árbevétel növelése: 2017. év végére +5% VAGY a 2016. és 2017. évek átlaga
alapján +5% VAGY a 2016. és 2017. évek összes növekménye meghaladja a
támogatási összeg 50%-át (a növekedés mérésénél a bázisév 2014.);
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•

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!

Tarna 91 Kft.

3200 Gyöngyös, Puskin u. 3. II/18.

Tel.: +36 (37) 785 815
3

Fax: +36 (37) 785 816

www.tarna91.hu

