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Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások  

komplex fejlesztéseinek támogatása 

Pályázat kódja GINOP-1.2.7-17 

Keretösszeg 33,57 milliárd Ft 

Támogatási összeg 25 – 500 millió Ft 

Intenzitás 35–50% 

Pályázók köre 
 Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek 

beszállító KKV-k 

Területi szűkítés 
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió 
területén megvalósuló fejlesztés. 

Beadás kezdete 2017. június 30. 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható tevékenységek 

 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök 
beszerzése; 

 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása; 

 infrastrukturális és ingatlan beruházás; 
 információs technológia-fejlesztés; 
 technológiai fejlesztést eredményező új 

eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 
know-how beszerzések  

 minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, 
hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és 
tanúsítványok megszerzése. 

Ágazati szűkítés 
Nem támogathatóak a TEÁOR’08 12.00, 05.10-
09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód 
szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházások. 

TEÁOR, VTSZ lista igen 

TESZOR lista igen 
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Pályázók köre: 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

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

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

 amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások: nagy növekedési 
potenciállal rendelkező vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelyiknek a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az 
azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta;  

 amelyek jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), 
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele) 0,5 – 5 milliárd forint között volt;  

 amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el; 

 amelyek beszállító KKV-k;  
Beszállító KKV az a vállalkozás, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során 
alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t 
fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére. 
A beszállítót, mint ipari partnert közvetlen vagy az integrátoron keresztül közvetett 
beszállítói szerződés köti a gyártóhoz.  
A beszállítói kapcsolat ellenőrzése a szerződés másolatának benyújtásával, és az integrátor 
vagy gyártó nyilatkozatával történik, mely szerint a szerződésben foglalt beszállítói 
tevékenység a szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdődött és zajlik. A 
nyilatkozatnak kötelező formája nincsen, egyetlen formai kritériuma, hogy az adott cég 
részéről hivatalos aláírási formában készüljön.  

 amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt, az Irinyi Tervben 
meghatározott feldolgozóipari tevékenységekre irányul. 

A támogatást igénylőnek a felsorolt kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. A támogatási 
kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
 
Gazdálkodási formakód szerint: 
113 Korlátolt felelősségű társaság 
114 Részvénytársaság 
116 Közkereseti társaság 
117 Betéti társaság 
121 Szociális szövetkezet 
124 Agrárgazdasági szövetkezet 
129 Egyéb szövetkezet 
141 Európai részvénytársaság (SE) 
142 Európai szövetkezet (SCE) 
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
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228 Egyéni cég 
231 Egyéni vállalkozó 
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 

 amely a támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége 
meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, 
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló 
szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 
bevételt;  

 amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 
33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul, 

 amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi 
személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, 
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni 
vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági 
tevékenységből származik; 

 amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel; 
 azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak 

megfelelő forintösszeg. 
 
 

Támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás 
szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak: 

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése – önállóan támogatható. 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-
termelési 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 

know-how beszerzések  
f) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok 

bevezetése és tanúsítványok megszerzése 

A b) és c) ponthoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó 
tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 55%-át, a d) pontban 
szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új szoftver beszerzés és kapcsolódó 
költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el. Az e) és f) pontokban szereplő, az 
új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához 
kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek, valamint a 
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minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése 
és tanúsítványok megszerzése együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el. 

Műszaki és szakmai elvárások: 

 A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR 
besorolás szerinti, az Irinyi Tervben kiemelt feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.  

 A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét 
meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán 
feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre – beleértve a 
tartozékokat is – amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez 
szükséges.  

 A Felhívás 3. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét 
meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá 
tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.  

 Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles infrastrukturális 
és/vagy ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele a 
jogerős építési engedély megléte. 

 

Kötelező vállalások: 

Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése: 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 
2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított 
bevétel) növekménye 

– a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év alatt összesen eléri a 
támogatási összeget a bázis árbevételhez képest, VAGY 

– a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot a 
bázis árbevételhez képest, VAGY 

– a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az 5%-ot a 
bázis árbevételhez képest. 

VAGY 

 Üzemi/üzleti eredmény növekedése: 

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a 
kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a 
támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 30%-
át. 

 

Közbeszerzési kötelezettség: 
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 Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében 
esetlegesen fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban 
meghatározott kötelezettségek megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a 
kedvezményezett feladata. 

Támogatás összege:  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 25 – 500 millió Ft. 

Támogatási kategória 
mikro- és 

kisvállalkozás 
középvállalkozás 

Regionális 
beruházási 
támogatás / 
Megújuló energia 
termeléséhez 
nyújtott beruházási 
támogatás 

Nyugat-Dunántúl  45% 35% 

Közép-Dunántúl  50% 45% 

Dél-Dunántúl  50% 50% 

Észak-Magyarország  50% 50% 

Észak-Alföld  50% 50% 

Dél-Alföld  50% 50% 

Csekély összegű 
támogatás esetén 

Konvergencia  
régióban 

50% 50% 

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

Költségtípus 

Minimális 
mértéke az 

összes 
elszámolható 

költségre vetítve 
(%) 

Minimális 
elszámolható 

költség összege 
(Ft) 

Maximális mértéke 
az összes 

elszámolható 
költségre vetítve (%) 

Maximális 
elszámolható 

költség 
összege (Ft) 

Technológiai fejlesztést 
eredményező új eszközök 
beszerzése 

- 
nettó  

200 000 Ft 
- - 

Építéshez kapcsolódó költségek 
(Infrastrukturális és ingatlan 
beruházás, valamint megújuló 
energiaforrást hasznosító 
technológiákhoz kapcsolódó 
infrastrukturális beruházások 
költsége) 

- - 55% 
nettó  

200 000,- 
Ft/nm 

Információs technológia-
fejlesztéshez kapcsolódó hardver 
költség 

- 
egyenként nettó 

30 000 Ft 
- - 

Információs technológia-
fejlesztéshez kapcsolódó szoftver 
és kapcsolódó költségei 

- - 15% - 

Technológiai fejlesztést 
eredményező  
eszközökhöz kapcsolódó gyártási 
licenc, gyártási know-how 
beszerzések 

- - 15% - 
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Előleg mértéke:   

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és 
középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 250 millió Ft. 

 

Határidő:  

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 30-ától 2017. július 31-éig lehetséges.

Minőség-, környezet- és egyéb 
irányítási, vezetési, hitelesítési 
rendszerek, szabványok bevezetése 
és  
tanúsítványok megszerzése 
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A Felhívás 1. számú szakmai melléklete 
 

Az Irinyi Tervben kiemelt, a Felhívás keretében fejleszthető tevékenységek listája 

*Az ezen szakágazatokban megvalósítani kívánt fejlesztés nem irányulhat az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú 
mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra, azaz 
nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül 
mezőgazdasági terméknek.  
 
1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás* 
1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása* 
1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása* 
1020 Halfeldolgozás, -tartósítás* 
1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás* 
1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása* 
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás* 
1041 Olaj gyártása* 
1042 Margarin gyártása* 
1051 Tejtermék gyártása* 
1052 Jégkrém gyártása* 
1061 Malomipari termék gyártása* 
1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása* 
1071 Kenyér; friss pékáru gyártása* 
1072 Tartósított lisztes áru gyártása* 
1073 Tésztafélék gyártása* 
1081 Cukorgyártás* 
1082 Édesség gyártása* 
1083 Tea, kávé feldolgozása* 
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása* 
1085 Készétel gyártása* 
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása* 
1089 Mns egyéb élelmiszer gyártása* 
1091 Haszonállat-eledel gyártása* 
1092 Hobbiállat-eledel gyártása* 
1101 Desztillált szeszes ital gyártása* 
1102 Szőlőbor termelése* 
1103 Gyümölcsbor termelése* 
1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása* 
1105 Sörgyártás* 
1106 Malátagyártás* 
1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása* 
2110 Gyógyszeralapanyag-gyártás 
2120 Gyógyszerkészítmény gyártása 
2540 Fegyver-, lőszergyártás 
2611 Elektronikai alkatrész gyártása 
2612 Elektronikai áramköri kártya gyártása 
2620 Számítógép, perifériás egység gyártása 
2630 Híradás-technikai berendezés gyártása 
2640 Elektronikus fogyasztási cikk gyártása 
2660 Elektronikus orvosi berendezés gyártása 
2680 Mágneses, optikai információhordozó gyártása 
2811 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi-, közútijármű-motor) 
2812 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása 
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2813 Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 
2814 Csap, szelep gyártása 
2815 Csapágy, erőátviteli elem gyártása 
2821 Fűtőberendezés, kemence gyártása 
2822 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása 
2823 Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 
2824 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása 
2825 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 
2829 Mns egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 
2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 
2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 
2849 Egyéb szerszámgép gyártása 
2891 Kohászati gép gyártása 
2892 Bányászati, építőipari gép gyártása 
2893 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 
2894 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása 
2895 Papíripari gép gyártása 
2896 Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása 
2899 Mns egyéb speciális gép gyártása 
2910 Közúti gépjármű gyártása 
2920 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 
2931 Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 
2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 
3020 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 
3040 Katonai harcjármű gyártása 
3250 Orvosi eszköz gyártása 
3299 Egyéb mns feldolgozóipari tevékenység 

 


