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 Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása 
GINOP 1.3.3 -16 

 

 
 
 
 
Támogatás formája, összege, mértéke: 
 

 konzorcium szintjén a vissza nem térítendő támogatás minimum 300.000.000 – maximum 
2.000.000.000 Ft 

 konzorciumi tagonként a vissza nem térítendő támogatás  
o Integrátor esetében minimum 40.000.000 forint, maximum 665.000.000 forint, azzal, 

hogy az integrátor által igényelt támogatás nem lehet magasabb, mint a beszállító(k) 
által összesen igényelt támogatás 50%-a,  

o beszállító esetén minimum 40.000.000 forint, maximum 1.000.000.000 forint.  

 Önálló KKV beszállítói projekt esetében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 
minimum 40.000.000 forint, maximum 1.000.000.000 forint.  

 A projekt egészére vetítve a támogatás mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot 
 

Pályázók köre: 
 

 mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalkozások 

 szövetkezetek,  

 egyéni vállalkozók,  

 egyéni cégek  
 
A beszállító KKV-k esetében önállóan is van lehetőség támogatási kérelem benyújtására, amennyiben 
a vállalkozás: 

 rendelkezik 2 lezárt évvel, 

 árbevétele a két legutolsó lezárt évben elérte átlagosan az 5 milliárd Ft-ot, vagy 

 mérlegfőösszege eléri a projekt összes elszámolható költségének összegét, 

 az alábbi két feltétel közül legalább az egyik teljesül: 
o a projekt kapcsolódik az Irinyi Terv céljaihoz (megfelelő TEÁOR) 
o Szabad Vállalkozási Zónában valósul meg 

 támogatást igénylő beszállító-integrátor viszonylatban együttműködési megállapodással 
rendelkezik a támogatási kérelem benyújtásakor  

 

 Nagyvállalkozás csak a beszállítói integrátor minőségében támogatható 

 Beszállítóként és leendő beszállítóként kizárólag azon vállalkozások támogathatók, melyek a mikro-, 
kis- és középvállalkozásnak minősülnek 

 
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. 

 
 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 

20 mrd 15-25 db 
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Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre: 
Önállóan támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 

1) Információs technológia-fejlesztés (beleértve vállalat- és termelésirányítási és e-kereskedelmi 
megoldásokat)  
- egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése 
- új szoftverek beszerzésének költsége 

 
Beszállító KKV-k esetében:  

2) Új eszköz beszerzése – egyenként min. nettó 200.000 Ft értékben (200.000 Ft érték alatti eszköz 
csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka)  

 

3) Az integrátor vállalat által nyújtott tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele. Konzorciumi 
projekt esetén amennyiben az integrátor esetében a tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása 
támogatásból valósul meg, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a tanácsadást, 
szervezetfejlesztést.  

 tudástranszfer, az immateriális javak megszerzése, védelme és kiaknázása és az ezeket 
magában foglaló szabványok és szabályozások alkalmazása terén történő tanácsadás, 
segítségnyújtás  

 Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége  

 Harmadik féltől történő igénybevétel esetén maximálisan nettó 96.000 Ft/embernap 
számolható el.  

 Amennyiben az integrátor esetében a tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása 
támogatásból valósul meg, a KKV beszállító részére ingyenesen kell nyújtania a 
tanácsadást, szervezetfejlesztést.  

 Az integrátor vállalat által nyújtott innovációs tanácsadás, szervezetfejlesztés 
igénybevételének költségét abban az esetben számolhatja el a KKV beszállító, ha az 
integrátor vállalat ugyanazon tanácsadás, szervezetfejlesztés költségét (oktatók személyi 
jellegű költsége) nem számolja el a projekt keretében.  

ÉS/VAGY 

4) A beszállító KKV beszállítói tevékenységének javítását szolgáló, integrátor vállalat által nyújtott 
képzésen való részvétel. Amennyiben az integrátor esetében a képzés nyújtása támogatásból 
valósul meg, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a képzést. 

ÉS/VAGY 

5) Konzorciumi projekt esetén a beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt 
konzorciumon kívüli szervezettől származó képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés 
igénybevétele, beszállító KKV-k önálló projektjei esetén a beszállító KKV-k számára az integrátor 
vállalat által javasolt együttműködésen kívüli egyéb szervezettől származó képzés, tanácsadás, 
szervezetfejlesztés igénybevétele. 

 

6) Piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység 
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 marketing akciók, marketingeszközök (nem terjesztési célból készülő, többször használatos) 
elkészítése, beszerzése 

 média megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége 

 külföldi kiállításon vagy vásáron való részvételhez kötődő költség 

 piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás 
igénybevétele  

 grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési célból készülő 
marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan) 

 árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele 
 

 
A 3)-5) pontban felsorolt tevékenységek közül legalább egyet kötelező választani. 

 
Beszállítói integrátorok esetében:  

7) Képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása, illetve javaslat a beszállító KKV tagok számára 
azok igénybe vételére.  

 az oktatók személyi jellegű költsége, azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók 
felkészülnek a képzésre és részt vesznek a képzésen.  

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
8) Beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan felvett munkatárs 

foglalkoztatása, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor ilyen nem volt 

 maximum 1 fő munkaszerződés szerinti alapbére és járulékainak költsége (személyi bruttó 
alapbér és járulékai maximum 800.000 Ft/hó) a projektre fordított munkaidővel arányosan 

 
9) Új eszköz beszerzése – integrátor vállalat esetében – egyenként min. nettó 200.000 Ft értékben  

 

10) Megújuló energiatermelő eszközök beszerzése (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek 
aktiválásra) – az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek 
költsége 

 

11) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költségei  

 

12) Infrastrukturális és ingatlan beruházás költségei (beleértve az ingatlanra aktivált megújuló 
energiatermelő berendezéseket is). A tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt 
összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el. 

 
13) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok 

bevezetése és tanúsítványok megszerzése beszállító KKV esetében 
 Rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások, munkautasítások, munkaköri 

leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése, oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet 
árajánlata alapján elszámolt költségek). A rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer 
tanúsításához szükséges felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el.  

 Nemzetközileg elismert tanúsíttatás  
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14) Az integrátor vállalat esetében a projektkoordinációs feladatok ellátása – maximum az összes 

elszámolható költség 2,5%-a erejéig 
 
A 3-5), 7), 13) pontokban meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek el kell érniük 
legalább az összesen elszámolni tervezett költségek 2,5%-át, de legfeljebb a 25%-áig terjedhetnek 
(beszállító KKV-k önálló projektjei esetén a 7) pont nem értelmezhető). 
 
Előleg igénylése:  
KKV-k esetében a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, nagyvállalkozások esetében a megítélt 

támogatás legfeljebb 25%-a, a konzorcium egészére vonatkozóan maximum 800 millió Ft. 

 
Önerő: 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.  

 
Biztosíték:  
Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy 

lezárt, teljes üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói 

adatbázisban.  

 
Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 24 hónap 
 

Támogatási kérelem benyújtása: 2016. október 4-től 2018. október 4-ig 
 

Következő határnap: 2017. december 1., ezt követően minden második hónap 1. napja 
 
A Felhívás szakmai tartalmának módosításával összefüggésben az Irányító Hatóság a támogatási 
kérelmek beadhatóságát szünetelteti 2017. október 2-ától a felülvizsgálat időtartamára!!! 
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