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FELHÍVÁS
Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének
támogatása

A felhívás kódszáma:
GINOP-1.3.6-17

A Felhívás indokoltsága és célja
Magyarország földrajzi helyzete kedvező a logisztikai központok kialakulásának, mert 3 TEN-T folyosó is áthalad a
területén. Nagy piaci kereslet mutatkozik komplex, környezetbarát logisztikai és intermodális szolgáltatások iránt.
A nagyvállalatokkal ellentétben a hazai kkv-k alacsony arányban veszik igénybe a logisztikai szolgáltatásokat,
ezzel azonban versenyképességük jelentősen csökken a környező országok kkv-ival szemben. Napjainkban
problémát jelent, hogy a magyar kkv-k minden árut lassabban és drágábban tudnak eljuttatni külföldre, mint a
környező országokban ez pedig versenyképességüket közvetlenül csökkenti. A beruházások mértékét növelni
szükségesaz ágazatban, különben a magyar kkv-k versenyképessége nemzetközi viszonylatban tovább romlana.
A tudástranszfer intenzitása a hazai kkv-k estében elmarad a nemzetközi versenytársakhoz viszonyítva, ami
megakadályozza, hogy kiaknázzák a legmodernebb eljárásokban és technológiákban rejlő lehetőségeket.
Mindezek következtében az ehhez szükséges tudást, szervezettséget, eszközöket és szolgáltatásokat a kkv-k
számára elérhetővé kell tenni, hogy mindennapi működésük során a növekedésre koncentrálhassanak, növekedni
tudjanak a regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon, és részt tudjanak venni az innovációs folyamatokban.

A rendelkezésre álló forrás
Tervezett keretösszeg 5,47 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-250 db.
A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 5 millió Ft – 25 millió Ft közötti vissza nem
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,
 a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, vissza nem
térítendő támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, maximum 12,5 millió Ft összegű előleget biztosít.

Önállóan támogatható tevékenységek
Logisztikai szolgáltató központok által nyújtott szolgáltatások igénybevétele

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen Felhívás esetében nem releváns.
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Kötelező vállalások
Nettó árbevétel növelése
Üzemi/üzleti eredmény növekedése

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 12 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 bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye
vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági
engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló
fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
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 2017. június 1-tól 2017. szeptember 27-ig lehetséges.

A teljes pályázati kiírást és a segédleteket itt találja:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-136-17-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-logisztikai-szolgltatsignybevtelnek-tmogatsa
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