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Felhívás
Mikro‐, kis‐ és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése
A Felhívás kódszáma: GINOP 1.2.1‐16
A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai
KKV‐k termelési kapacitásainak bővítése, 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.
A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott
értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük
eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük
intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
Keretösszeg: 48 milliárd Ft

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150‐250 db.

Önállóan támogatható tevékenységek:
Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági
termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló
energia előállításával.
b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
c) Információs technológia‐fejlesztés
d) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know‐how beszerzések

A projekt végrehajtására minimum 7, maximum 12 hónap áll rendelkezésre, amely tartalmazza a
számlák pénzügyi teljesítését is!
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A projekt területi korlátozása:
Nem támogatható a Közép‐magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén,
vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem
benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt
eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor
tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt
megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2020. szeptember 30. a két
időpont közül a korábbi az irányadó.

A teljes pályázati kiírást és a segédleteket itt találja:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop‐121‐16‐mikro‐kis‐s‐kzpvllalkozsok‐termelsi‐kapacitsainak‐bvtse‐
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