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FELHÍVÁS
Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása
A felhívás kódszáma:
GINOP 1.2.7-17

A Felhívás indokoltsága és célja
A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a
vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet
azonban hátráltat a kkv szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és
infrastrukturális ellátottsága. Nemzetközi kutatások egyértelműen mutatják, hogy a leggyorsabban
növekvő cégek jelentős szerepet játszanak a munkahelyteremtésben. Csökkenteni kívánjuk az alacsony
versenyképességű, korszerűtlen eszközparkkal és tőkehiánnyal küzdő kkv-k arányát, ezzel javul a
versenyképességük és a bennük rejlő növekedési potenciál kiaknázható, működésük elmozdítható a
hatékonyság-orientált, majd innováció fókuszú működés felé.

A rendelkezésre álló forrás
Tervezett keretösszeg 33,57 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-85 db.

Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési
folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia
előállításával.
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
d) Információs technológia-fejlesztés
e) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
knowhow beszerzések
f) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése
és tanúsítványok megszerzése
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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
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 támogatási kérelem benyújtásának határideje
Támogatási kérelmek benyújtása 2017. augusztus 15-től 2017. szeptember
15-ig lehetséges.

A teljes pályázati kiírást és a segédleteket itt találja:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-127-17-gyors-nvekeds-gazella-vllalkozsok-komplexfejlesztseinek-tmogatsa
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