PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ
Ipari parkok fejlesztése
GINOP 1.2.4-16
A támogatás célja:
A 2014-2020-as fejlesztési időszakban alapvető cél az ipari parkok mennyiségi fejlesztése helyett
elsősorban a már meglévő ipari parkok által nyújtott szolgáltatások körének bővítése, az
elérhetőségük, illetve a szolgáltatásaik színvonalának javítása, a jobb kihasználtság érdekében.
A támogatást igénylők köre:
Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek


Többségi magántulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezetek, amelyekben 25-50%
közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több, mint 5 000 lakossal és
10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel rendelkezik;



„Ipari Park” cím birtokosai és a fejlesztéssel érintett ipari park területének kizárólagos
tulajdonosai;



50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély
tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel;



50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély
tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves statisztikai állományi létszáma a
támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő
volt;



Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
szövetkezetek, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
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Támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek:


Új eszközök, berendezések beszerzése;



Információs technológia-fejlesztés, új informatikai hardver és szoftver beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:


Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése és
közlekedőfelületek kialakítása;



Új, közös használatú épületek építése és kapcsolódó épületgépészeti beruházások
végrehajtása, amelyek a közös szolgáltatások nyújtásához szükségesek.

Pályázati kondíciók:


Rendelkezésre álló forrás: 6 milliárd Ft;



Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás;



Támogatás összege: Minimum 10 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft;



Támogatás intenzitása:





Szabad vállalkozási zóna területén: 70%;



Szabad vállalkozási zónán kívüli területen: 50%;

Előleg igénylés: A támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%a, de legfeljebb 50 millió Ft;



Benyújtás: 2016. május 17. – 2018. május 17. között, online, elektronikus kitöltő programon
keresztül. A pályázatok több szakaszban kerülnek értékelésre, a legelső elbírálási körbe
a 2016. július 19. napjáig benyújtott támogatási kérelmek tartoznak.

Kötelező vállalások:
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig nő a fejlesztéssel érintett ipari
parkba betelepült vállalkozások körében a KKV-k aránya.
Felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!
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