Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása kombinált hiteltermék keretében
GINOP-1.2.3-8.3.4-16
Vissza nem térítendő támogatás
keretösszege
37,5 Mrd Ft

Kölcsön keretösszege
75 Mrd Ft

Támogatási kérelmek várható
száma
2500-5000 db

Támogatás összege:
Vissza nem térítendő támogatás: minimum 5.000.000 Ft – maximum 50.000.000 Ft
Igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft – maximum 145.000.000 Ft
Támogatás mértéke:
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a
lehet.
Projekt elszámolható összköltségének maximuma: max. 300.000.000 Ft (vissza nem térítendő +
kölcsön + önerő), de nem lehet több, mint a támogatás igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását
megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.
Kölcsön kondíciói:
Kamat:
Kezelési költség:
Előtörlesztési díj:
Kölcsön futamideje:

Rendelkezésre
idő
Türelmi idő
Tőketörlesztés
Kamatfizetés

Biztosítékadási
kötelezettség

2%/év
Nem kerül felszámításra.
Nem kerül felszámításra.
- ingatlan beruházás, felújítás esetén maximum 15 év
- immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év
- új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának
végéig, de max. 15 év
tartási A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem
lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 30
hónap.
A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a
Szerződéskötéstől számított 36 hónap.
Türelmi idő lejáratát követően meg kell kezdeni. Esedékessége a
tárgyhónap 25. napja.
A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja
azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás
megtörténik.
- ingatlan jelzálog,
- ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
- fizetésiszámla-követelésen alapított óvadék,
- gazdasági társaság és az EGT területén székhellyel rendelkező
vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a tulajdonos készfizető
kezessége,
- egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége
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Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap
Pályázók köre:
mikro-, kis- és középvállalkozások
- amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel, melybe az előtársaságként való
működés időszaka nem számít bele;
- amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző, utolsó
lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt;
- amelyek a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni
vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft;
- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
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:
- SZVZ-nek (hátrányos helyzetű települések) minősülő településeken megvalósuló beruházások
a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak az alábbi kivételek
figyelembevételével:
- SZVZ-nek (hátrányos helyzetű települések) nem minősülő településen megvalósuló
feldolgozóipari beruházások esetében a pályázatban megadott TEÁOR szám szerinti
tevékenységek fejleszthetőek
- A projekt keretében csak a pályázatban szereplő VTSZ számok alá tartozó eszközök és
tartozékok kerülhetnek beszerzésre.
- A projekt keretében csak a pályázatban szereplő TESZOR számok alá tartozó szoftverek
kerülhetnek beszerzésre.
- Ha a projekt tartalmaz építési engedélyköteles infrastruktúra és/vagy ingatlan beruházást,
úgy a támogatási kérelem benyújtásának NEM feltétele a jogerős építési engedély megléte,
csak az első kifizetési kérelemhez kell csatolni.
- Minden költségtétel alátámasztására 3 db, magyar nyelvű árajánlat szükséges (kivéve új
eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzéseket)

___________________________________________________________________________
2. oldal

1118 Budapest, Maléter Pál u. 4/G ● Tel.: +36-1/319 2707 ● Fax: +36-1/319 2702
e-mail: vanessia@vanessia.hu ● Internet: www.vanessia.hu

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre
1. Új eszköz beszerzése VTSZ lista szerint – önállóan támogatható (csekély összegű
támogatásként)
a. új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke,
ideértve a megújuló energiatermelő rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó
berendezések, felszerelések költségét;
b. eszközök szállítási, üzembe helyezési és betanítás költsége;
c. az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések
költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termék előállítására vagy
kapacitásbővülést eredményez;
d. 100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz
tartozéka
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és
szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása – önállóan nem
támogatható (csekély összegű támogatásként) – max. projekt összköltségének 80%-a
a. Terület-előkészítési költség: max. a projekt összes elszámolható költségének 2%-a
b. Építés költségei: max. nettó 200.000 Ft/m2
i. átalakítás, bővítés, korszerűsítés
ii. új építés
3. Új információs technológia-fejlesztés (hardver, szoftver) beszerzése VTSZ és TESZOR lista
szerint – önállóan nem támogatható (csekély összegű támogatásként)
a. eszközök minimális értéke egyenként nettó 100.000 Ft
b. új, egyenként nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése (hardver eszközök,
hálózati és telekommunikációs eszközök)
c. termelési kapacitáshoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek
beszerzése és ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
d. közvetlenül a szoftverhez kapcsolódó betanítás költsége
e. testreszabás költségei
4. Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási konw-how beszerzések –
önállóan nem támogatható (csekély összegű támogatásként) – max. a projekt
összköltségének 10%-a
5. A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek – önállóan nem
támogathatók, de kötelezően megvalósítandó (csekély összegű támogatásként) – max. a
projekt összköltségének 0,5 %-a
Előleg igénylése:
A vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő előleg igényelhető. Csak az
utófinanszírozású tevékenységekre vehető igénybe.
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Kötelező vállalások:
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és
működteti azt, valamint a folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt
feltételeknek megfelelően törleszti.

Biztosíték:
Amennyiben a pályázónak van legalább 1 lezárt, teljes üzleti éve és szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban, úgy vissza nem térítendő támogatásra vonatkozóan nem köteles biztosítékot
nyújtani.
Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10 %-át kitevő saját
forrással kell rendelkeznie legkésőbb az első kifizetési kérelem beadásakor, melyről nyilatkozni
szükséges
Elbírálás: folyamatosan, támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól lehetséges.
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