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FELHÍVÁS
Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek
támogatása
A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.8-17

A Felhívás indokoltsága és célja
Az internet alapú gazdaság ipartörténeti léptékkel mérhető forradalmi változásokat indukál. Ezeket a
változásokat a széles értelemben vett ipar minden területét átható digitális vívmányok váltják ki, az
eddig alkalmazott rendszerek, megoldások mellett erőteljesen kibontakozó technológiai innovációk
formájában. Az újraiparosításnak ez a folyamata a gazdaságot gyökeresen átalakító digitalizáció
jelenségeit sűríti magába, az egyes országok gyakorlatában egyre hangsúlyosabb gazdaságstratégiai
feladatokat jelent. Az Ipar 4.0 véget vet az alacsony költségmodellnek, mivel lehetővé teszi, hogy a
digitalizáció, az intelligens automatizáció és a kapcsolódó logisztikai és egyéb folyamatok új elvek és
lehetőségek mentén való újraszerveződése révén a magas költségű országok újra versenyképessé
váljanak. A felhívás keretében támogatható tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar ipar
egy magasabb jövedelmezőségű, hatékonysági nívót jelző irányban mozduljon el, s egy ilyen
gazdasági pályára kerülve érje el az Irinyi tervben megfogalmazott növekedési célokat.

A rendelkezésre álló forrás
Tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50-150 db.

Önállóan támogatható tevékenységek
Új eszközök beszerzése: új eszközök beszerzésének költsége önállóan legalább a projekt
összköltségének 40%-át kell elérnie.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Automatizált termelési rendszerek fejlesztése,
Gyártási technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés
technológiák fejlesztése, robottechnológia alkalmazása révén
Ipari kiber alkalmazások, intelligens gyártás, machine-to-machine, IIoT (Industrial Internet of Things)
stb. megoldások beszerzése
Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak
beszerzése
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A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap!

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 15 tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a
projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A megvalósítás helyszínére
vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel az első
kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból
megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. augusztus 31-től 2017. október
18-ig lehetséges.

A teljes pályázati kiírást és a segédleteket itt találja:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-17-kis-s-kzpvllalkozsok-ipari-digitalizcihoz-ipar-40kapcsold-fejlesztseinek-tmogatsa-1
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