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FELHÍVÁS
Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása

A felhívás kódszáma:
GINOP-1.3.3-16

A Felhívás indokoltsága és célja
A magyar gazdaság szereplőinek a világgazdasághoz való kötődését erősíteni sok esetben csak a
Magyarországon letelepedett külföldi érdekeltségű vállalatok részére folytatott beszállítói tevékenység
fejlesztésével és bővítésével lehetséges. A beszállítói integrátorok által nyújtott növekedési lehetőségek
kihasználtságának foka jelenleg nem elégséges. Főleg a nemzetközi piacokon a KKV-k gyakran nem képesek
önállóan megjelenni, sőt, gyakran kiszorulnak onnan. Azonban, amikor sikerül nagyvállalatokkal nem versenyző
kapcsolatokat kiépíteniük, akkor ez a helyzet megváltozhat. Az ilyen esetekben a beszállítói integrátor növekedési
lehetőséget jelent, felvállalja a technológia beszerzését, biztosítja a technológiai transzfert, a know-how-t,
finanszírozást, míg a KKV piachoz és növekedési lehetőséghez jut. Ezeknek a beszállítói értékláncoknak a
megfelelő kialakítása Magyarországon elmarad a kívánatostól.
Jelen felhívás keretében támogatásban részesíthető beszállítói integrátor az a termelő tevékenységet végző
vállalkozás, amely főegységeket és/vagy részegységeket állít elő beszállítóktól kapott részegységek
felhasználásával. Ezzel egyidejűleg szervezi és koordinálja beszállítóinak tevékenységét, illetve azok számára
minőségbiztosítási és logisztikai tevékenységet is végezhet. Integrátor vállalat a konzorciumi tagok közül – az adott
kész-, vagy félkész termék tekintetében – a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló vállalkozás lehet.
Beszállító KKV az a vállalkozás, amely a végtermék előállítási, gyártási vagy összeszerelési fázisa során
alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy szerszámot/gyártástechnológiát és/vagy adalékanyagot és/vagy
alapanyagot és/vagy know how-t fejleszt, állít elő, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói
integrátora részére.
A jelen felhívás két lehetőséget kínál:
a)

Konzorciumi projektek:
A beszállító kkv-k és a beszállítói integrátorok fejlesztéseit nem egymástól függetlenül, hanem egymással
összehangoltan támogatja. Ennek során mind a technológia, mind a megfelelő minőségű beszállítói
tevékenységek és kapcsolódó kompetenciák fejlesztését az integrátor és a beszállítók egymásra utaltsága
indukálja, míg a fejlesztés irányát a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló, az OEM-mel közvetlen
kapcsolatban lévő integrátor vállalat határozza meg. A beszállítói integrátorok és a beszállító KKV-k
együttműködése a KKV-k számára növekedési, hazai, de főként külföldi piacra jutási lehetőséget jelent az
integrátor által közvetített technológiai és tudástranszfer felhasználása által.

b)

Beszállító KKV-k önálló projektjei
A magyar gazdaság stratégiai céljaihoz fokozottan illeszkedő beszállító KKV-k esetében önállóan is van
lehetőség támogatási kérelem benyújtására

A rendelkezésre álló forrás
Tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft.
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A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-25 db.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 300 millió Ft és 2 000 millió Ft közötti vissza
nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
 A támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek KKV-k esetében a megítélt
támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50%-ának, nagyvállalat esetében a megítélt támogatás elszámolható
költségei legfeljebb 25%-ának megfelelő támogatási előleget biztosít, de az a konzorcium egészére vonatkozóan
nem haladhatja meg 800 millió Ft-ot.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
Minden projekt esetében:
1.

Amennyiben a vállalkozás nem rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel: Információs
technológia-fejlesztés és IPAR 4.0 megoldások bevezetése

Beszállító KKVk esetében:
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Új eszköz beszerzése
Az integrátor vállalat által nyújtott tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele. Konzorciumi
projekt esetén amennyiben az integrátor esetében a tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása
támogatásból valósul meg5, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania a tanácsadást,
szervezetfejlesztést. ÉS/VAGY
A beszállító KKV beszállítói tevékenységének javítását szolgáló, integrátor vállalat által nyújtott
képzésen való részvétel. Konzorciumi projekt esetén amennyiben az integrátor esetében a
képzés nyújtása támogatásból valósul meg6, a beszállító KKV részére ingyenesen kell nyújtania
a képzést. ÉS/VAGY
Konzorciumi projekt esetén a beszállító KKV-k számára az integrátor vállalat által javasolt
konzorciumon kívüli szervezettől származó képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés
igénybevétele, beszállító KKV-k önálló projektjei esetén a beszállító KKV-k számára az
integrátor vállalat által javasolt együttműködésen kívüli egyéb szervezettől származó képzés,
tanácsadás, szervezetfejlesztés igénybevétele
Piackutatás, piacra jutás és marketing tevékenység.
Képzés, tanácsadás, szervezetfejlesztés nyújtása, illetve javaslat a beszállító KKV tagok
számára azok igénybe vételére.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Beszállítói integrátor esetén a beszállítói kapcsolatokat koordináló munkakört betöltő, újonnan
felvett munkatárs foglalkoztatása
9. Beszállítói integrátor esetében új eszköz beszerzése
10. Megújuló energiatermelő eszközök beszerzése (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek
aktiválásra).
11. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése.
12. Infrastrukturális és ingatlan beruházás (beleértve az ingatlanra aktivált megújuló energiatermelő
berendezéseket is). A tevékenységhez kapcsolódó költségek a projekt összköltségének
legfeljebb 85%-át érhetik el.
8.
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13. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsítványok megszerzése beszállító KKV esetében (.
14. A beszállítói integrátor vállalat esetében a projektkoordinációs feladatok ellátása.

Kötelező vállalások
Beszállítók fejlesztése
Beszállítói készségek, versenyképesség
Beszállítói kapcsolatok és eredmények
Beszállítói árbevétel: A vállalkozás beszállítói tevékenységéből származó nettó árbevétele vagy adóalapba
beszámított bevétele az éves beszámoló alapján, amely a megrendelő és a beszállító között létrejött magánjogi
szerződések alapján elkülöníthető.
A projekt fizikai befejezését követően a vállalkozásnak az éves beszámoló kiegészítő mellékletében számot kell
adnia a beszállítói tevékenységéből származó árbevételről. A projekt fizikailag befejezettnek minősül,
amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatási Szerződésben
meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés
napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap!

Támogatást igénylők köre





mikro-, kis-, és középvállalkozások
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
szövetkezetek.

A projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorcium esetén a konzorciumi tagok –
bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Minden egyes konzorciumi tag csak a
bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a
támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie 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.Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.

hello@sikerpalyazat.hu

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

Elérhetőségek:
hello@sikerpalyazat.hu

4N Consulting Kft.

Facebook:
https://www.facebook.com/sikerpalyazat/

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 beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre,
telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási
helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra
kerülnek. A támogatott fejlesztéseket (beleértve a informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a
megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása
igazolja a valódi működést:





Iparűzési adó fizetésigazolás.
Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.
közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).

A támogatási kérelem benyújtásának határideje
Támogatási kérelmek benyújtása 2016. október 4-től 2018. október 4-ig lehetséges.

A teljes pályázati kiírást és a segédleteket itt találja:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-133-16-beszllt-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-s-beszlltiintegrtorok-tmogatsa
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