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Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 
GINOP-1.2.2-16 

 

Keretösszeg 
Támogatási kérelmek várható 

száma 

21 mrd 1000-2000 db 

 
Támogatás összege: 

 minimum 5.000.000 Ft – maximum 40.000.000 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% 

Megújuló energia termeléséhez nyújtott 
beruházási támogatás (de legfeljebb a 
regionális beruházási támogatás keretében 
igénybe vehető támogatás maximális 
mértéke) 

45% 
 

45% 
(Nyugat-Dunántúlon 35%) 

 
Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap 
 
Pályázók köre: 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások, 
- amelyek, vagy amelynek kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább 1 lezárt teljes 

üzleti évvel 
- amelyek, vagy amelynek kapcsolt vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi 

létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 
évben minimum 1 fő volt 

 Jogi forma szerint: 
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű társaságok 
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek 
- szövetkezetek 

 
Területi korlátozás: 

 Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek 
 
Projekt műszaki-szakmai tartalmi elvárásai: 
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 A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző legutolsó lezárt üzleti év árbevétel összegét vagy egyéni vállalkozók esetében az 
adóalapba beszámított bevételt,  

 A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások 
esetében kizárólag Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR szám szerinti 
feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek  

 A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a 
fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak  

 minden költségtétel alátámasztására 3 db, magyar nyelvű árajánlat szükséges 
 
Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre: 
 

1. Eszközbeszerzés és költségei: 
 

 Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása – 
kötelező 

- technológiai korszerűsítést eredményező új min. nettó 100.000 Ft értékű 
eszközök beszerzése 

- eszközbeszerzéshez kapcsolódóan szállítás és üzembe helyezés, betanítás  
- eszközökhöz új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége 

  

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-
termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése 

- az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek 
költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) 
 

 Információs technológia-fejlesztés  
- 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 

 
2. Immateriális javak beszerzésének költségei: 

 

 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzése (a projekt 
összköltségének max. 15%-a) 

- alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez 
kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások  

- licencek, testreszabás, betanítás költsége, migrációs fejlesztések költségei 
 

 Online megjelenés 
- A domain név regisztráció és hozzátartozó webtárhely egyszeri díja számolható el 

maximum 30.000 Ft értékben  
- A domain név regisztrációhoz kapcsolódó új honlap fejlesztésének költsége 

maximum 200.000 Ft értékben 
 
Előleg igénylése: 

 A megítélt támogatás 50%-a, maximum 12,5 millió Ft 
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Kötelező vállalások: 

 Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése 

 Honlap készítés (amennyiben a pályázó még nem rendelkezik honlappal) 
 

Biztosíték: 

 Nem köteles biztosítékot nyújtani akkor, ha szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban illetve rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel. 

 
Önerő: 

 Az önerő rendelkezésre állásról elegendő legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor 
nyilatkoznia, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre 
állását. 

 Regionális beruházási támogatás esetén a projekt elszámolható összköltségének 25%-át 
kitevő igazolt saját forrással kell rendelkezni, megújuló energia termeléséhez nyújtott 
beruházás esetén 25% önerővel. 
  

 
Pályázat benyújtása 2017. január 25-től 2019. január 16-ig lehetséges. 

 
A beérkező támogatási kérelmek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján folyamatosan, 

beérkezésének sorrendjében kerülnek elbírálásra. 
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