GINOP 1.2.3-8.3.4-16 /társadalmi egyeztetési verzió/
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált
hiteltermék keretében
Beadási határidő
Támogatási
intenzitás

2016. november 2-tól 2018. november 2-ig
a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a
lehet, a vissza térítendő rész max. 60 % lehet.
Kamat 2 %/év
Futamidő:
a.) új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a Szerződéskötéstől számított maximum 15 év,

Hitel rész kondíciói:

b.) immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,
c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. a
szerződéskötéstől számított 15 év.
5 - 50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás (de minimis!)
valamint
minimum 10 millió Ft, maximum 145 millió Ft összegű kedvezményes kamatozású kölcsön

Támogatás összege
Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás
összegét.

Tevékenységi kör alapján:
a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazat vállalkozásai
a szabad vállalkozási zónák területén tevékenységi korlátozás nélkül
azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
•
•
•

•

Jogosultak

amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,
amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év
árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15
millió Ft volt,
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 gazdasági társaságok,
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
szövetkezetek

Gazdálkodási formakód szerint:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

113
114
116
117
124
141
142
226
228
231

Korlátolt felelősségű társaság
Részvénytársaság
Közkereseti társaság
Betéti társaság
Agrárgazdasági szövetkezet
Európai részvénytársaság (SE)
Európai szövetkezet (SCE)
Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
Egyéni cég
Egyéni vállalkozó
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Területi korlátozás

Kizáró okok

Csak Budapest és Pest megyén kívüli beruházás támogatható!
A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
• amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
• amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt,
teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke)
jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
• 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 szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul;
• amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
• amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással
rendelkezők adatbázisában,
• amely vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adóhiánnyal
rendelkezők adatbázisában,
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak végéig a projektet fenntartja és

Vállalási feltételek

működteti azt, valamint a folyósított teljes kölcsönösszeget a kölcsönszerződésben foglalt
feltételeknek megfelelően törleszti.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:
a.) 1. új eszköz beszerzése (minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök bekerülési
értéke, ideértve a megújuló energiatermelő rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó
berendezések, felszerelések költségét is (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor
támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka), amely tartalmazza a vételárat,
tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint
az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is)

Támogatható
tevékenységek,
elszámolható
költségek

Választható, önállóan nem támogatható a termelő és szolgáltató tevékenységekhez
kapcsolódó tevékenységek:
b.) új épület építése, ill. átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti
beruházások végrehajtása. A projekt összköltségének 80%-át érheti el. Maximum nettó
200 ezer Ft/négyzetméter. Terület-előkészítési költség max. 2 %-ig.
c.) Információs technológia-fejlesztés,
(hardver, szoftver)

új

informatikai

eszközök

és

szoftverek

d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzések. A projekt összköltségének 10%-át érheti el.
e.) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Előleg

Megkezdettség

Projekt
megvalósítási ideje

KKV-k esetében a vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a,
A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon saját felelősségére megkezdhető.
A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés,
az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő
kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem
benyújtását követő napnál.
18 hónap

