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Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő 

beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék 

keretében 

–  társadalmi egyeztetésen – 

 

Pályázat kódja GINOP-1.2.3-8.3.4-16 

Keretösszeg 
112,5 Mrd Ft (37,5 Mrd Ft vissza nem 
térítendő, 75 Mrd Ft kölcsön) 

Támogatási összeg 
5–50 millió Ft (vissza nem térítendő) + 10–
145 millió Ft (visszatérítendő/kölcsön) 

Intenzitás 
Vissza nem térítendő támogatás: 30% 
Visszatérítendő támogatás 30–60% 
Önerő: 10–40% 

Pályázók köre 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások, 
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni 

vállalkozók, egyéni cégek, 
 szövetkezetek. 

Területi szűkítés 
Kizárólag konvergencia régiókban 
megvalósuló fejlesztések támogathatóak. 

Beadás kezdete 2016. november 2. 

Megvalósítási idő 18 hónap 

Támogatható tevékenységek 

 Új eszköz beszerzése, 
 új épület építése, épületgépészeti 

beruházások, 
 meglévő épületek átalakítása, bővítése, 

korszerűsítése, felújítása,  
 információs technológia-fejlesztés, 
 új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó 

gyártási licenc, know-how beszerzése. 

Ágazati szűkítés TEÁOR lista szerint 

VTSZ, TESZOR lista van 

  



 

2 
 

 
Pályázók köre: 

 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások 

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással 
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való 
működés időszaka ebbe nem számít bele),  

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek 
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

c) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó, lezárt üzleti év 
árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele 
minimum 15 millió Ft,  

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek, vagy az 
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 
rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 
fióktelepei. 

 Gazdálkodási formakód szerint: 

113 Korlátolt felelősségű társaság 

114 Részvénytársaság 

116 Közkereseti társaság 

117 Betéti Társaság 

124 Agrárgazdasági szövetkezet 

141 Európai részvénytársaság (SE) 

142 Európai szövetkezet (SCE) 

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

228 Egyéni cég 

231 Egyéni vállalkozó 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 
lehetőség. 

 

 

 



 

3 
 

 

 

Támogatásban nem részesíthetők köre: 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére 

 amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az 
APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában; 

 amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul; 

 amelynek fejlesztési igénye a kokszgyártás, kőolajfeldolgozás, vas-, acél-, vasötvözet 
alapanyag gyártása, hajó, csónak gyártása és ipari gép, berendezés, eszköz javítása, 
ipari gép, berendezés üzembe helyezése, bányászat tevékenységekkel kapcsolatos 
beruházásokra irányul; 

 amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság 
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett); 

 amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával 

és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul; 

 amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú 
mellékletében (Annex 1.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével 
vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a 
feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott 
termék nem minősül mezőgazdasági terméknek. 

 

Támogatható tevékenységek 

a) Új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő Vámtarifa Szám 
(VTSZ) lista szerint – önállóan támogatható tevékenység. 

b) A termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó új épület építése, a szükséges 
épületgépészeti beruházások végrehajtása, a termelő és szolgáltató tevékenységhez 
kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, felújítása (a 
kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 80%-át érhetik 
el) – önállóan nem támogatható tevékenység. 

c) Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek (hardver, 
szoftver) a Felhívás 5. és 6. mellékleteiben szereplő VTSZ és TESZOR lista szerint – 
önállóan nem támogatható tevékenység. 

d) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések – önállóan nem támogatható tevékenység. 

e) A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek. 
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Műszaki és szakmai elvárások 

 A Felhívás 9. számú szakmai mellékletében felsorolt, szabad vállalkozási zónának 
minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység 
korlátozása nélkül támogathatóak a Felhívás 2. számú mellékletében szereplő 
kivételek figyelembevételével. 

 A Felhívás 9. számú szakmai mellékletében felsorolt, szabad vállalkozási zónának nem 
minősülő településen csak feldolgozóipari beruházások fejleszthetőek a Felhívás 3. 
számú mellékletben szereplő TEÁOR számú tevékenységek szerint, ha a támogatást 
igénylő megfelel a 4.4.2 pont 3. Tartalmi értékelési szempontok 4. pontjában szereplő 
kritériumok valamelyikének. 

 Nem nyújtható kölcsön, és ebből adódóan pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem 
térítendő támogatás sem a támogatói döntés napján fizikailag már lezárt (befejezett), 
vagy teljes mértékében (fizikailag és pénzügyileg is) végrehajtott (befejezett) 
beruházás finanszírozására. 

 

Biztosítékok köre:  

A kölcsön vonatkozásában az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérően biztosítékadási 
kötelezettséget ír elő. Az elvárt fedezettség mértéke: 

a) új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés 
fedezetként, 

b) Ingatlan építés, felújítás vagy átalakítás esetén a beruházás tárgya elégséges 
fedezetként, 

c) az a) és b) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 
100%-a, a bevonható biztosítékok körét és feltételeit a Felhívás 11. számú melléklete 
tartalmazza. 

 

Közbeszerzési kötelezettség: 

Pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatás esetében a közbeszerzésekről 
szóló, 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (3) bekezdése alapján közbeszerzési 
kötelezettség nem áll fenn. 

 

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek 

Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon 
(saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem  
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benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes kivéve, ha a támogatást igénylő az 
igényjogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan esetében a bérleti vagy lízing 
szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem 
biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a 
fenntartási kötelezettség idejére. 

Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon 
kívánják megvalósítani, a támogatási kérelem jogosultságának feltétele a tulajdonostársak 
között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati 
megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz támogatási 
kérelemmel történő benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan 
közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás 
(fejlesztés) helyszíne. 

 

Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10 %-át kitevő – legalább a 
projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett 
részét kitevő – önerővel kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat. Saját 
forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint az 
Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által 
központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó 
uniós forrást nem tartalmazó forrás minősül.  

Amennyiben a kedvezményezett nem igényel előleget és az egyszeri elszámolás lehetőségét 
választja, nem szükséges a saját forrást igazolnia. 

 

Területi korlátozás:  

 Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 

 

Támogatás összege:  

A projekt elszámolható összköltsége – visszatérítendő, a vissza nem térítendő támogatás és 
önerő együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást 
igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének 
kétszerese. 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 000 000 Ft, 
maximum 50 000 000 Ft. 

 Az igényelhető kölcsön: minimum 10 000 000 Ft, maximum 145 000 000 Ft 
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 Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő 
támogatás összegét. 

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható 
költségének 30%-a lehet. 

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 

Költségtípus Mértéke az összes 
elszámolható  

költségre vetítve  

Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, 
gyártási know-how beszerzések 

10% 

Terület előkészítés (régészeti feltárás, 
lőszermentesítés, földmunkák stb.) 

2% 

A termelő és szolgáltató tevékenységekhez 
kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és 
szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő 
épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, 
felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása 

80% 

A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 0,5% 

Építés költségei (új építés, átalakítás, bővítés, 
korszerűsítés) 

maximum nettó  
200 000 Ft/négyzetméter 

 

Előleg mértéke:   

 Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális 
mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50%-a. 

 

Határidő: 

 A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig 
lehetséges, a felhívás közzétételét követő 24 hónapig.  

 

Projekt megvalósítási ideje:  

 Támogatási Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. 


