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Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának 
korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával 

foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének 
támogatása 

GINOP-1.2.13-20 
Társadalmi egyeztetés alatt áll 

 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 

7 milliárd Ft 50 db 

 
Támogatás összege: 

• 20 millió Ft – 400 millió Ft közötti visszatérítendő támogatás 
 

Támogatási intenzitás: 

• Regionális beruházás esetén: 
o Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban 

megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a 
projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a 

o Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és 
kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-
a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 
45%-a 

o Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és 
kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-
a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 
35%-a. 

• Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 
50%-a lehet 

Az összköltség maximum 50%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), részben vagy egészben 
átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT) 
 
Pályázók köre: 

• mikro-, kis-, és középvállalkozások 

• az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a 
GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen átestek, és nem 
nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-1.2.7-20 és GINOP-1.2.11-20 kódszámú 
felhívásokra 

• rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)  

• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 3 fő volt; 

• a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámolója szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt; 

• cégkivonatuk alapján rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig 
bejegyzett, a felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott TEÁOR számú tevékenységgel, 
mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is; 
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• Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy 
egyéni cégek 

• Jogi forma szerint: 113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti 
társaság, 117 Betéti társaság vagy 228 Egyéni cég 

 
Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre: 

• Önállóan támogatható tevékenységek 
o Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, 

beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák 
fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák 
fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások 
beszerzését. 

• Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
o Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 

(projekt összköltségének max 10%-a) 
o Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, 

átalakítás, korszerűsítés (projekt összköltségének max 60%-a) 
o Információs technológia-fejlesztés (projekt összköltségének max 50%-a) 
o Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, 

szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése (projekt összköltségének max 
10%-a) 

o Projektelőkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási 
szakértői szolgáltatás igénybevétele 
 

Műszaki és szakmai elvárások: 

• A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR 
besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetők. (támogatási kérelem 
benyújtásáig bejegyzésre kell kerülnie) 

• A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét 
meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán 
feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre - beleértve a 
tartozékokat is - amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez 
szükséges. 

• A Felhívás 3. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható informatikai eszközök 
körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében infrastrukturális 
és ingatlan beruházás szerinti tevékenységhez kapcsolódóan csak a listán feltüntetett VTSZ 
szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre - beleértve a tartozékokat is - 
amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges és a Felhívás 
céljával összhangban van. 

• A Felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét 
meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá 
tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre 
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Projekt területi korlátozása: Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló 
fejlesztés. 
 
Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap 
 
Fenntartási kötelezettség: 3 év 
 
Előleg mértéke:  

• A visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 400 millió Ft. 
 

Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt 
keretén belül nyújthatók be 2021. január 15-ig. Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek 

benyújtása 2021. február 1. 9:00-tól 2021. április 15. 12:00-ig lehetséges. 
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