
 

 

 

Tájékoztató az Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált 

hiteltermékkel című, GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú pályázatról. 

 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:  

A pályázati kiírásra pályázhatnak azok a középvállalkozásnak minősülő, 

Magyarországon bejegyzett vállalkozások amely: 

 rendelkezik legalább egy lezárt (365 napot jelentő) üzleti évvel,  

 az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 50 fő volt, kivéve, ha a 

pályázat benyújtását megelőző év nettó árbevételének legalább 50%-a 

TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020) besorolás alá tartozó élelmiszer-

feldolgozó tevékenységből származott; 

 projektje TEÁOR 10 és 11 (kivéve a TEÁOR 1020) besorolás szerinti 

élelmiszeripari feldolgozó tevékenység fejlesztésére irányul, 

 projektjének összköltsége nem haladja meg a pályázat benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel kétszeresét, 

 a pályázati felhívásban meghatározott pontozási szempontrendszernek 

megfelel. 

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 

helynek a pályázat benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá 

alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. 

 

 



 

 

 

A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:  

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely tekintetében az alábbi 

feltételek közül legalább egy teljesül:  

 aki nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;  

 akivel, vagy amellyel szemben APEH/NAV által indított végrehajtási eljárás 

van folyamatban a pályázat benyújtásának időpontjában; 

 amely vállalkozás, vagy partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.1-

16, a GINOP-1.2.2-16, és a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú Felhívás keretében 

már részesült támogatásban; 

Támogatás mértéke, összege 

 Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 

Ft, maximum 750.000.000 Ft.  

 Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 

2.000.000.000 Ft.  

 Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő 

támogatás összegét.  

 A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható 

költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 

együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a 

lehet. 

 A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma 

támogatási kategóriától és a régió fejlettségétől függően 35-100%-a lehet. 

Támogatható tevékenységek köre  

Önállóan támogatható tevékenységek 

 Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása. (legalább a projekt összköltségének 20%-át el kell 

érniük) 



 

 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

 Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése. (legfeljebb a projekt 

összköltségének 15%-át érhetik el) 

 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzések.  

 Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének 

és védelmének költsége.  

 Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési 

rendszerek (legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el) 

A projekt megkezdése és befejezése 

 A projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a támogatást 

igénylő saját felelősségére megkezdhető. A projekt fizikai befejezésére a 

projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba 

lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően 

legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

 Nem nyújtható kölcsön, és ebből adódóan pénzügyi eszközzel kombinált 

vissza nem térítendő támogatás sem a támogatói döntés napján fizikailag 

már lezárt beruházás finanszírozására. 

A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia:  

 A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig 

fenntartja és üzemelteti. 

 A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét 

közvetlenül követő 2 üzleti év átlagában a nettó árbevétele nem csökken a 

bázis árbevételhez képest. Bázis árbevételnek minősül a pályázat benyújtását 

megelőző üzleti évben (2016) realizált éves nettó árbevétel. 



 

 

 

A támogatás formája 

 A felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált 

vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

 A felhívás keretében nyújtott kölcsön kedvezményes éven túli kamatozású 

kölcsönnek minősül.  

 Kölcsön kamata: 1%/év 

 Kölcsön futamideje:  

o új ingatlan beruházás, felújításberuházás, felújítás esetén a 

szerződéskötéstől számított 15 év,  

o immaterális javak esetén a szerződéskötéstől számított 5 év, 

o új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának 

végéig. 

 Rendelkezésre tartási idő: a projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 

12 hónap, de nem lehet több mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított 

legfeljebb 36 hónap. 

Előleg igénylése  

 A támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő 

támogatás 50%-a, de legfeljebb 375 millió Ft. 

Önerő 

 A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza 

nem térítendő támogatás illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő 

önerővel kell rendelkeznie.  

A pályázatok benyújtása 

 A pályázatok benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2-ig, vagy 

forráskimerülésig lehetséges. 

Első értékelési határnap: 2017. február 28. 


