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Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása 
GINOP-1.2.10-19 

 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 

2 milliárd Ft 50-400 db 

 
Támogatás összege: 

 minimum 5.000.000 Ft – maximum 40.000.000 Ft 
 
Támogatás mértéke, formája: 
Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakul. 
 
Visszatérítendő támogatás kondíciói: 

- kamatmentes 
- futamidő: fenntartási időszak végéig (megvalósítást követő 3 év) 

 

Támogatási kategória középvállalkozás mikro-és kisvállalkozás 

Regionális beruházási 
támogatás/ Megújuló 
energia termeléséhez 
nyújtott beruházási 
támogatás 

Nyugat-Dunántúl 35% 45% 

Közép-Dunántúl 45% 55% 

Dél-Dunántúl 60% 70% 

Észak-Magyarország 60% 70% 

Észak-Alföld 60% 70% 

Dél-Alföld 60% 70% 

 
Pályázók köre: 

 mikro-, kis- és középvállalkozások 
- amelyek rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel;  
- amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 

benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év mindegyikében minimum 1 fő 
volt; 

- amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti 
főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő 
tevékenysége is: 

o TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása) 
o TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása) 
o TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása) 
o TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása) 

 
Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre: 

 Önállóan támogatható tevékenységek 
- Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások 

kialakítása – projektösszköltség min. 50%-át el kell érniük 

 Önállóan nem támogatható tevékenységek 
- Információs technológia-fejlesztés– projektösszköltség max. 40%-át érhetik el 
- Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések– projektösszköltség max. 10%-át 

érhetik el 
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Fenntartási időszak eredményességi mérése: 
 
Fenntartási időszak 3 év. Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a 
támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre 
meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza 
nem térítendő támogatássá. 
Eredményesség mérésre két alkalommal kerül sor: 

- záró elszámolás elfogadásának időpontjában, 
- fenntartási időszak második évének végén. 

Eredményességi mérés értékelési szempontjai: 
- 1 főre eső személyi jellegű ráfordítás növekedése a bázisévhez képest (%), 
- EBITDA/árbevétel változása a bázis évhez képest vagy a visszamérés évében(%), 
- 1 főre eső hozzáadott érték növekedése a bázis évhez képest vagy a visszamérés 

évében(%), 
- IPAR 4.0 megoldások alkalmazása, 
- K+F aktivitás 
- Export árbevétel aránya a teljes éves árbevételen belül (%) 
- Kárpát-medencei gazdasági aktivitás. 

 
Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap 
 
Projekt műszaki-szakmai tartalmi elvárásai: 

 A projekt keretében csak a Felhívás 2. számú mellékletében feltüntetett VTSZ szám alá 
tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre  

 A projekt keretében csak a Felhívás 3. számú mellékletében feltüntetett TESZOR szám alá 
tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre  

 
Előleg igénylése: 

 A támogatás 100 %-a, maximum 40 millió Ft. 
 
Önerő: 

 A támogatást igénylőnek a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját 
forrással kell rendelkeznie. 
 

Nem támogatható Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projekt. 
 

 
 
 
 

Pályázat benyújtása előre láthatólag 2019. november 21-től 2020. február 13. 12:00 óráig 
lehetséges. 
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