El érhetőségek:
hel lo@sikerpalyazat.hu

4N Consulting Kft.

Fa cebook:
https ://www.facebook.com/sikerpalyazat/

A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

A Felhívás kódszáma:
GINOP-2.1.8-17
A Felhívás indokoltsága és célja
A termelő tevékenységek Európából Ázsiába történő áttelepülése előnytelenül hatott a gazdasági
szerkezetre, a munkanélküliségi ráta növekedett, különös tekintettel az alacsonyabban képzettek
körében. A fejlesztések eredményeként a vállalkozások termelékenysége növekszik, árbevételük
emelkedik, új export piacokra léphetnek be. A folyamat eredményeként fenntartható munkahelyek
jönnek létre, illetve az így generált gazdasági növekedés idővel növeli a fogyasztást a belső piacon is.
Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése
adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával.
A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást igénylő
vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a
támogatást igénylő vállalkozásnál



új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül
sor.

A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezet t keretösszeg 17 milliárd Ft. A
támogatott támogatási kérelmek várható száma: 850-3400 db.

Önállóan támogatható tevékenységek



Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc
vagy know-how, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.

Kötelező vállalások:
Saját tőke mértékének növelése

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a
fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50% -ával növekszik
és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.
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A megvalósítás és a fenntartás időszakában a Kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles
adatot szolgáltatni.
A kötelező vállaláshoz kapcsolódó mutató esetében a vállalt célérték nem teljesítése szankcionálásra
kerül. A fenti mutató teljesítésének vizsgálata a benyújtandó fenntartási jelentések ellenőrzése során
történik.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 6 hónap!

A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek. A fejlesztés
megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye
vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően
legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie, a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában perés igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a Kedvezményezett az igény jogosultja), továbbá
alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a
támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni.
A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség. A
megvalósítás helyszínére vonatkozóan a Kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági
engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból
megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő
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. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható
költségének legalább 10% -a.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek 2017. november 30. 9 órától
2018. január 31-én 12 óráig lehetséges.

Letölthető rövid leírás!
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A teljes pályázati kiírást és a segédleteket itt találja:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-218-17-a-kkv-k-versenykpessgnek-nvelse-adaptv-technolgiaiinnovci-rvn
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