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Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel
GINOP-1.2.6-8.3.4-16

Támogatás összege:
 vissza nem térítendő támogatás:

o minimum 50 000 000 Ft, maximum 750 000 000 Ft

 igényelhető kölcsön összege:
o minimum 50 000 001 Ft, maximum 2 000 000 000 Ft

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a megítélt vissza nem térítendő támogatás
összegét.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap

Támogatás mértéke:
 vissza nem térítendő támogatás: a projekt elszámolható költségének max. 37%-a
 vissza nem térítendő támogatás + kölcsön: a projekt összes elszámolható költségének max.

75%-a

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma:
 Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén:

o az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%,
o a Közép-Dunántúl régióban 45%,
o a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet

 Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
o az elszámolható költségek 70%-a lehet.

 Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.

Kölcsön kondíciói:
Kamat: 1%/év
Kezelési költség: Nem kerül felszámításra.
Rendelkezésre tartási jutalék Nem kerül felszámításra.
Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra.
Késedelmi kamat A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §-

ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
Szerződésmódosítás díja Nem kerül felszámításra.
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Egyéb költségek A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és
módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben
nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl.
értékbecslői, közjegyzői díj).
A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.
A kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt fenntartási időszakának
lejártát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön
kondíciónak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését
eredményezné.

Kölcsön futamideje: a.) új ingatlan beruházás, felújítás esetén a szerződéskötéstől
számított maximum 15 év,
b.) immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől
számított maximum 5 év,
c.) az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz
beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig,

A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy rendelkezésre
tartási időt is tartalmazzák.
A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb
amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális
futamidőhöz mérten szükséges meghatározni úgy, hogy a futamidő
a szerződéskötéstől számítva maximum 15 év lehet.

Rendelkezésre tartási idő A projekt fizikai befejezésétől számított maximum 12 hónap, de
nem lehet több mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított
legfeljebb 36 hónap.

Türelmi idő A rendelkezésre tartási idő végétől számított max. 6 hónap, de nem
lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől számított
legfeljebb 42 hónap.

Előtörlesztés A Kölcsön a Kedvezményezett által a Projekt fenntartási időszakának
lejártát követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön
kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését
eredményezné.

Támogatást igénylők köre:

Olyan középvállalkozások, amelyek
- rendelkeznek legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel, és
- projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó

lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba
beszámított bevétel kétszeresét, és
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- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

- Gazdálkodási formakód szerint:
o 113 Korlátolt felelősségű társaság
o 114 Részvénytársaság
o 116 Közkereseti társaság
o 117 Betéti társaság
o 124 Agrárgazdasági szövetkezet
o 141 Európai részvénytársaság (SE)
o 142 Európai szövetkezet (SCE)
o 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
o 228 Egyéni cég
o 231 Egyéni vállalkozó

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

A projekt összköltségének 20%-a

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-

termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése
megújuló energia előállításával.

c) A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs
rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.

d) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
e) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének

költsége.
f) Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési rendszerek

bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.
c) pontban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó új szoftverek és kapcsolódó
költségeik együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el
d) és az e) pontban meghatározott tevékenységek kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a
projekt összköltségének 10%-át érhetik el

Elszámolható költségek
Eszközbeszerzés költségei
o Új termelő eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások

kialakításának költsége
- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft

értékű eszközök
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- már meglévő eszközök felszerszámozásához szükséges új szerszámok, új kiegészítő
berendezések költsége

o A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs
rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésének költsége (egyenként minimum
nettó 30.000 Ft értékben)

- közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei,
- közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei
- közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei,

o A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök
beszerzésének költsége

- az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek
költsége.

Építéshez kapcsolódó költségek
o Az infrastrukturális és ingatlan beruházás:

- az infrastrukturális beruházások költsége:
 épületgépészeti gépek,
 épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének

csökkentése
 épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek

korszerűsítése
 világítási rendszerek korszerűsítése
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk

kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 a termeléshez és/vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó, a projekt keretében beszerezni

kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó
földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó
berendezések, felszerelések,

 a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó
infrastrukturális beruházások költsége

 a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó
berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés
hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó
felszerelések

 elektromos energiaellátás hálózata
 eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések,

felszerelések,
 szennyvíztároló,
 szellőzési, légfrissítő berendezések,
 felvonók,
 iparvágány,
 hűtőkamra,
 siló,
 ipari kapuk,
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 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és

fejlesztése
- az ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek

fizetett munkadíj (saját teljesítés nem lehetséges).

Immateriális javak beszerzésének költsége:
o A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs

rendszerekhez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költsége
- alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó

szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
- immateriális javak (licenc) költségei,
- testreszabás költségei,
- migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
- betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).

o Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének
költsége,

- kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben kerülnek felhasználásra,
- a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési

leírás alá esik, azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik
féltől vásárolják meg,

- azok legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez
kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

o Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének
költsége

- szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének,
érvényesítésének és védelmének költsége, amely során a szabadalmi ügyvivő, ügyvédi
iroda, illetve a szabadalmi hatóság díjai számolhatóak el.

- minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos, az akkreditációval rendelkező
szervezet azon költsége, amely során megállapításra kerül, hogy a termék minősége
megfelel-e a vonatkozó szabvány által előírt követelményeknek

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:
Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
o Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok

bevezetése és tanúsítványok megszerzésének költsége
- rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások,

munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás.
- Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a hitelesítést

követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító, hitelesítő
szervezet árajánlata alapján. A tanúsíttatás költsége önmagában is elszámolható.

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

A projekt területi korlátozása:
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A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett, működő magyarországi
székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

Kötelező vállalások:
 Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel tartása (projekt fizikai befejezési évét

közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a nettó árbevétele nem csökken a bázis árbevételhez
képest).

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től lehetséges.
Az első értékelési határnap 2017. február 28.


