1.KKV-k kapacitásbővítés beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16
2016. nov.5-től
Pályázhatnak: KKV-k
Keretösszeg: 21 Mrd Ft
min 5m Ft max 25m Ft
Támogatás intenzitás: max 50%
Támogatható tevékenységek: - új eszközök beszerzése
- eszközökhöz kapcsolódó szoftverek beszerzése
- gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
- megújuló energiaforrást használó technológiák alkalmazása
2.Mikro, kis és közép vállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1.-16
2016. nov. 15-től
Pályázhatnak: feldolgozó ipari KKV-k
Keretösszeg: 24Mrd Ft
min 25m Ft max 250m Ft
Támogatás intenzitás: max 50%
Támogatható tevékenységek: - gyártáshoz kapcsolódó új termelő eszközök beszerzése
- anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új
eszközök beszerzése
- eszközhöz kapcsolódó szoftverek beszerzése
- telephely és infrastruktúra fejlesztése
- megújuló energiaforrást használó technológiák alkalmazása
3.Kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében GINOP
1.2.3-8.3.4-16
2016 nov. 2-től 2018 nov. 2-ig
Pályázhatnak: feldolgozó ipari KKV-k . KKV-k sz.v zónában
VNT: 37,5Mrd Ft VT: 75Mrd Ft
VNT:30% VT: 60%
Támogatható tevékenységek: - új eszközök beszerzése
- telephely és infrastruktúra fejlesztése max 80%
- eszközökhöz kapcsolódó szoftverek beszerzése
- gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
4.Beszállítói KKV-k beszállítói integrátorok támogatása GINOP 1.3.3-16
Pályázhatnak:
Beszállítói integrátorok: beszállítói múlttal rendelkező nagyvállalatok és KKV-k
Beszállító vállalkozások: beszállítói múlttal rendelkező vagy támogatás révén azzá váló KKV-k
2016. okt. 4-től
2018. okt.4-ig
Keretösszeg: 20Mrd Ft
min: 300m Ft max: 1000m Ft
Támogatás intenzitás: max: 50%
Támogatható tevékenységek:

- eszközbeszerzés
- infrastrukturális és ingatlan beruházás
- információs technológia fejlesztés
- innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás
- szabadalmak és egyéb immateriális javak pl licenc beszerzése

5.Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásaink támogatása kombinált
hitelkerettel GINOP 1.2.6-16
Pályázhatnak:
mikro, ki és közép vállalkozások : nem Annex I. termékek előállítására vonatkozó
tevékenységgel
középvállalkozások: Annex I. előállítására vonatkozó tevékenységgel
2016. szeptember
VNT: 50Mrd Ft VT: 40Mrd Ft
VNT:50-700 mFt VT: 50-2000 mFt
VNT:44% VT : 65%
Támogatható tevékenységek:
- új termelő eszközök,gépek beszerzése
- megújuló energiaforrást használó technológiák alkalmazása
- infrastrukturális és ingatlan beruházás
- informatika eszközök és szoftverek beszerzése
- gyártási licenc, gyártási know-how
- árubemutató, tanácsadás, piacra jutás
6.Prototípus termékek technológia és szolgáltatás fejlesztés GINOP 2.1.7
Várható újranyitás
Pályázhatnak: KKV-k
Keretösszeg: 35Mrd Ft
min: 10m Ft max: 130m Ft
Támogatható tevékenységek:
- kísérleti fejlesztés
- eszközbeszerzés
- hazai/külföldi oltalomszerzés
- piacra jutás max 5m Ft
- hazai és külföldi kiállításon való részvétel
- immateriális javak pl licenc
- tanácsadás igénybevétel
- közbeszerzés , PM, nyilvánosság
7.Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása GUNOP-2.1.1
Várható újranyitás
Pályázhatnak: Vállalkozások, kutatóhelyek
Keretösszeg: 30Mrd Ft
min:50m Ft max: 1000m Ft

K+F projekt támogatás:
- ipari kutatás: új tudásanyag megszerzésére irányuló kutatás
- kísérleti fejlesztés: az alkalmazott (ipari) kutatás eredményének
tervekbe azaz új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások,
szolgáltatások tervezése
8.Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva
GINOP-4.1.1-8.4.4-1
2016. nov. 15-tól 2018 nov. 15-ig
Pályázhatnak: KKV-k
VNT: 59,45Mrd Ft VT: 62,08Mrd Ft
VNT: 3-50m Ft VT: 3-50m Ft
Támogatható tevékenységek:
- külső nyílászáró csere és utólagos hőszigetelés
- használati meleg víz, fűtési és hűtési rendszerek
korszerűsítése
- világítási rendszerek korszerűsítése
- megújuló energiák alkalmazása
Támogatható épületek:
- 2006 előtt adták ki az építési engedélyt
- nincs állékonysági probléma
- nem csak iroda
- korábban nem volt pályázatba fejlesztve
- az elmúlt 1 évben rendeltetésszerűen használták
- új épület nem lehetséges
- megtérülés számítás
- ha beruházás előtt „C” energetikai minősítése 1 osztállyal jobb
- ha beruházás előtt alacsonyabb mint „C” energetika minősítés min „C” minősítés

9.IKV KKV-k által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának nemzetközi
piacokra való belépésének támogatása GINOP-3.1.2-8.2.4-16
Keretösszeg: 10,1Mrd Ft
VNT: 2-40m Ft VT: 2.5-50m Ft
2016. nov. 2-től
10.Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása 3.2.2-8.2.4-16
Pályázhatnak: KKV-k
Keretösszeg: 39,4Mrd Ft
VNT: 1-24m Ft VT: 1,25-37,5m Ft
2016. nov.2-től
11.Felhőalapú vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci
bevezetésének támogatása GINOP-3.2.4-16
Pályázhatnak: IKT szolgáltató cégek
Keretösszeg: 4,5Mrd Ft
VNT:17,5-175m Ft VT: min. 20m Ft

2016. nov. 2-től

12.Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti
szolgáltatások fejlesztésének támogatása GINOP-3.2.2-8.2.4-16
Pályázhatnak: KKV-k
VNT:17,5Mrd Ft VT: 21,9Mrd Ft
VNT: min:1 max:24m Ft VT: min:1,25 max: 37,5m Ft
2016. nov. 2-tól
2018. nov. 2-ig
Támogatható tevékenységek:
- Vállalat/szervezet irányítási , termelési/szolgáltatási környezet kialakításához kapcsolódó
komplex vállalati és szervezeti infokommunikációs és mobilfejlesztések
- bevezetéshez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzéséhez
- a bevezetéshez, szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és
betanítási tevékenységek
13.Gyakornoki program, pályakezdő támogatására GINOP-5.2.4-16
Pályázhatnak: KKV-k
Keretösszeg: 15Mrd Ft
2016. aug.1-től

14.Munkaerő kulcskompetenciák fejlesztése GINOP-6.1.4-16
Pályázhatnak: KKV-k
Keretösszeg: 2,5Mrd Ft
2016. szeptember
15.Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára GINOP-6.1.5
Pályázhatnak: Nagy vállalatok
GINOP: 10Mrd Ft VEKOP: 1,3Mrd Ft
2016. szeptember
16.Mikro kis és középvállalkozások versenyképességének növelése célú hitelprogram
GINOP-8.3.1-16
Pályázhatnak: KKV-k egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, szövetkezetek
min:1m Ft max:600m Ft
kamat 0%
futamév max 15 év
Támogatható hitelcélok:
- új/használt eszközök beszerzése
- építés (átalakítás,bővítés,felújítás)
- ingatlanvásárlás max 2%
- immateriális javak beszerzése
- haszongépjármű beszerzése
- élelmiszeripari beruházások
- turisztikai fejlesztések projektek

17.Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel GINOP-8.1.1-16
Keretösszeg: 26Mrd ft
2016. szeptember
18. K+F+I viszontgarancia program GINOP-8.1.2-16
Keretösszeg: 10Mrd Ft
2016. szeptember
19.intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram GINOP-8.1.3/B-16
Keretösszeg: 70Mrd Ft
2016. szeptember
20.KKV versenyképzések viszontgarancia program GINOP-8.3.3-16
Keretösszeg: 21Mrd Ft
2016. szeptember
21.Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését
célzó hitel GINOP-8.4.1-16
Keretösszeg: 105,2Mrd Ft
2016. október

