
 
 
 

 

 

GINOP-1.2.10-19 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai modernizációjának támogatása 

Pályázat benyújtása 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. 

október 15. 9:00 órától 2019. november 25. 12:00 óráig lehetséges. 

Projekt helyszíne 
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén 

megvalósuló projektek. 

Pályázat célja és 

összege 

1.Támogatás célja: 

 

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen pályázat célja a jelen kiírásban 

megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési 

kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjának 

támogatása, amely során korszerű termék előállítási képességek 

megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern 

eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott 

telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a 

versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. 

2. Támogatás összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 

5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft.  

4. Támogatás intenzitása:  

Támogatási kategória Középvállalkozás Mikor-és 

kisvállalkozás 

Regionális 

beruházási 

támogatás/Megújuló 

energia 

termeléséhez 

nyújtott beruházási 

támogatás 

Nyugat-

Dunántúl 

35% 45% 

Közép-

Dunántúl 

45% 55% 

Dél-Dunántúl 60% 70% 

Észak-

Magyarország 

60% 70% 

Észak-Alföld 60% 70% 

Dél-Alföld 60% 70% 



 
 
 

 

 

3. Előleg igénylése: 

Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és 

középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő 

támogatás 100%-a, de legfeljebb 40 millió Ft. 

Kedvezményezettek 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások 

 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel 

rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély 

tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik 

legalább 3 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti 

évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem 

számít bele), 

 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel 

rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély 

tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos 

statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 

benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti évben minimum 

1 fő volt.  

 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős 

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, 

egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok fióktelepei. 

 amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR 
szám szerinti főtevékenységgel rendelkeznek, mely egyben a 
projekt fejlesztendő tevékenysége is:  
TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)  
TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)  
TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)  
TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása) 

2. jogi forma szerint:  

 kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

 egyéni cégek  



 
 
 

 

 

 szövetkezetek. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi 

formában nincs lehetőség. 

Támogatható 

tevékenységek 

I. Önállóan támogatható tevékenység 

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása, amely 

 egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy 

 egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető 

megváltoztatását eredményezi (modernizáció) 

II. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakításához kapcsolódó információs technológia-
fejlesztés  

b) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 
know-how beszerzések  
 

Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek 

legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük. 

Az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver 

beszerzése és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt 

összköltségének 40%-át, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új 

technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó 

gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó 

költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el. 

 

Kötelező vállalások 

1.Kötelező vállalások 
Jelen felhívás esetében nem releváns. 
 
2.Fenntartás:  
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak. 



 
 
 

 

 

Legfontosabb kizáró 

feltételek: 

 
 amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a 

Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban, 
 

 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel 
rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély 
tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása éves átlagos 
statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 
benyújtását megelőző legutolsó két lezárt, teljes üzleti évben 
nem érte el a minimum 1 főt.  

 

 amely és amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező 
tulajdonos vállalkozása és magánszemély tulajdonoson keresztül 
kapcsolt vállalkozása sem rendelkezik legalább három lezárt 
(beszámoló) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az 
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele,  

 

 amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 
tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év 
éves beszámolója alapján negatív,  
 

 

 akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a 
tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év 
éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) 
jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,  

 amely, nem teljesít legalább egy szempontot a Felhívás 4.4.2.3. 
/1. pontban foglalt tartalmi értékelési kritériumokból;  

 amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében 
rögzített projektjének az elszámolható összköltsége eléri vagy 
meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által 
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló 
szerinti árbevétel összegét  

 



 
 
 

 

 

 amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az 
elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van 
folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, 

  

 amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 
19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti 
tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,  

 amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz 
olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó 
lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 
legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik9  

 amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt 
megvalósítása a Felhívás 3.4.1.1 n)  

 

 amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek 
gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával 
kapcsolatos beruházásokra irányul.  

 amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,  

 amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az 
az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához 
és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel 
összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül 
kapcsolódik,  

 amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru 
használatától teszi függővé,  amely azt elsődleges mezőgazdasági 
termeléshez használja fel,  

 azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági 
termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, 
amennyiben  

 a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy 
mennyisége alapján kerül rögzítésre,  



 
 
 

 

 

 vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy 
részleges továbbítástól függ,  

 azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére 
kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett 
eleget,  

 akinek támogatása az európai uniós jog megsértését 
eredményezi,  

 amely azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó 
versenyképtelen szénbányák bezárásához használná,  

 amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös 
szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi 
rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 
1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, 
feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,  

 amely szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást,  
 

 amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. 
számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt 
vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban 
részesült  

 amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. 
számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt 
vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási 
kérelmében szereplő ugyanazon elszámolható költségtételt 
tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb 
felhívások kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében 
benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító 
döntéssel rendelkezik.  

 

 



 
 
 

 

 

Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt 

támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell 

rendelkeznie. 

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó 

egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a 

kedvezményezett által a projekthez igénybevett, állami támogatást, 

valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai 

vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem 

közvetlenül, sem közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem 

tartalmazó forrás minősül. 

 


