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Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása 
 GINOP 1.2.7-17 

 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 

33,5 mrd 70-85 db 

 
Támogatás összege: 

 minimum 25.000.000 Ft – maximum 500.000.000 Ft 
 
Támogatás mértéke: 
 

Támogatási kategória 
mikro- és 

kisvállalkozás 
középvállalkozás 

Regionális beruházási 
támogatás 

Nyugat-Dunántúl 45% 35% 

Közép-Dunántúl 50% 45% 

Dél-Dunántúl 50% 50% 

Észak-Magyarország 50% 50% 

Észak-Alföld 50% 50% 

Dél-Alföld 50% 50% 
Csekély összegű támogatás esetén  

 
50% 50% 

 
Pályázók köre: 

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

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 
- nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások: támogatási kérelem 

benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét 
az azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal 
meghaladta, 

- legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, vagy 
egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele 0,5 – 5 milliárd 
forint között volt  

- GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek, 

- beszállító KKV-k. 

 
Támogatásban nem részesíthetők köre: 

 saját tőke a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámolója alapján negatív, 

 a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámolója alapján a saját tőke a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá 
csökkent, 

 az elszámolható összköltség meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét, 

 NAV végrehajtás a benyújtás időpontjában. 
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Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap 
 
Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre: 
A pályázat keretében a Felhívásban felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó 
tevékenységek támogathatóak! 
 
Önállóan támogatható tevékenység: 

 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 

 technológiai korszerűsítést eredményező új min. nettó 200.000 Ft értékű 
eszközök beszerzése 

 eszközbeszerzéshez kapcsolódóan szállítás és üzembe helyezés, betanítás  

 eszközökhöz új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök 
beszerzésének költsége  
 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás 

 mértéke az összköltséghez viszonyítva maximum 55% lehet 

 legfeljebb nettó 200.000,- Ft/nm költség tervezhető 
 építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés 

 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó 
infrastrukturális beruházások költsége 
 

 Információs technológia-fejlesztés 

 szoftverek mértéke az összköltséghez viszonyítva maximum 15% lehet 

 egyenként min. nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése 

 közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hardverek, hálózati eszközök, 
telekommunikációs eszközök, és ezek beszerzéséhez kapcsolódó szolgáltatások 

 a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ/adattárolás költségei 
 

 Új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése 

 mértéke az összköltséghez viszonyítva maximum 15% lehet 
 

 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok 
bevezetése és tanúsítványok megszerzése 

 
 
Előleg igénylése: 

 A támogatás legfeljebb 50%-a, maximum 250 millió Ft. 
 
Kötelező vállalások: 

 Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése 
VAGY 

 Üzemi/üzleti eredmény növekedése  
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Biztosíték: 

 Nem köteles biztosítékot nyújtani, aki szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban 
valamint rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel. 

 
 

 
Kérelmek benyújtása: 2017. szeptember 14-től 2017. október 19-ig 
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