Eszközbeszerzési pályázatok:
Figyelem! Most még időben benyújthatja
pályázatát!
Emlékeztetni szeretnék, hogy már elérhetőek a hazai vállalkozások körében legkeresettebb
eszközbeszerzési pályázatok! A GINOP-1.2.1-16 és a GINOP-1.2.2-16 kódszámú pályázatok
először 2016. január 16. napjától adhatók be. A nagy érdeklődésre tekintettel, célszerű az elsők
között benyújtani pályázatát.
Ne feledje, most még időben benyújthatja támogatási kérelmét!

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése: GINOP 1.2.1-16
Célja a hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése.

A támogatás mértéke: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás
összege minimum 25.000.000 Ft, maximum 250.000.000 Ft.
Támogatás intenzitása: maximum 50%.
Támogatható tevékenységek:

•
•
•
•
•

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása min. a költségvetés 50%-a
Építés maximum a költségvetés 25%-a (önállóan nem támogatható)
Gyártási licenc a költségvetés maximum 10%-a (önállóan nem
támogatható)
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (önállóan
nem támogatható)
Információs technológia-fejlesztés a költségvetés maximum 15%a (önállóan nem támogatható)

Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló
projektek.
Kötelező vállalások: 2 üzleti év alatt 5% nettó árbevétel növekedés.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap áll
rendelkezésre.
Kik igényelhetik a támogatást:
•
•

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek legalább 1 lezárt üzleti évvel
rendelkeznek, és legalább 1 főt foglalkoztatnak
Kizárólag feldolgozóipari tevékenység támogatható

A támogatási kérelmek 2017. január 16-tól nyújthatóak be.

Mikro-, kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
GINOP 1.2.2-16
A felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci
pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások
támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a
helyi gazdaság megerősítése.

A támogatás mértéke: Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft. A projekt elszámolható
összköltsége legfeljebb 300.000.000 Ft lehet.
Támogatás intenzitása: maximum 50%.
Támogatható tevékenységek:
•
•
•
•

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakítása
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (önállóan nem
támogatható)
Információs technológia-fejlesztés (önállóan nem támogatható)
Honlap készítése (kötelezően vállalandó, amennyiben nincs)

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
Kötelező vállalások:
•
•

2 üzleti év alatt 5% nettó árbevétel növekedés
Honlap készítése

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap áll
rendelkezésre.
Kik igényelhetik a támogatást:
•
•
•

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek legalább 1 lezárt üzleti évvel
rendelkeznek, és legalább 1 főt foglalkoztatnak
Szabad vállalkozási zónán kívül kizárólag feldolgozóipari tevékenység
támogatható
Szabad vállalkozási zónában tevékenységi korlátozás nélkül pályázható

A támogatási kérelmek 2017. január 16-tól nyújthatóak be.

