
 

Tájékoztató a Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása GINOP 1.2.2-16 kódszámú pályázatról 

 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:  

A pályázati kiírásra pályázhatnak azok a mikro- kis- és középvállalkozásnak 

minősülő, Magyarországon bejegyzett vállalkozások (vagy kapcsolt vállalkozása), 

amelyek: 

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

 éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt,  

 a pályázati felhívásban meghatározott pontozási szempontrendszernek 

megfelelnek. 

A projekt területi korlátozása 

 Szabad vállalkozási zónák területén kívül csak a feldolgozóipari ágazat 

fejlesztéséhez igényelhető támogatás  

  Szabad vállalkozási zónák területén tevékenységi korlátozás nélkül 

igényelhető támogatás (kivéve: mezőgazdasági, turisztikai fejlesztés) 

 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; 

 aki, vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja 

a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét. 

 amely vállalkozás, partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.1-16 és a 

GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívások keretében korábban támogatásban 

részesült. 

Támogatás mértéke  

Az elnyerhető támogatás mértéke az Észak-Magyarországi Régióban maximum az 

összes elszámolható költség 50%-a. 

Támogatás összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, 

maximum 25 millió Ft.  

Támogatható tevékenységek köre  

Önállóan támogatható 

 Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások 

kialakítása.  

Önállóan nem támogatható 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása; 

 Információs technológiafejlesztés; 

 Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, 

honlapkészítés. 

A pályázónak az alábbi kötelezettségeket kell vállalnia:  

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 

üzleti évben az éves nettó árbevétel növekménye: 

 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen 

eléri a támogatási összeget 



 

VAGY 

 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év 

végére eléri az 5%-ot 

VAGY 

 projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 

5%-ot 

A pályázat benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia 

kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. 

A projekt megkezdése és befejezése 

A projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő 

saját felelősségére megkezdhető. A projekt befejezésének meg kell történnie a 

projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba 

lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 

hónapon belül. 

Fenntartási kötelezettség  

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő 

kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig az 

adott régióban fenntartja és üzemelteti. 

Előleg igénylése  

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg a megítélt 

támogatás 50%-a, de legfeljebb 12,5 millió Ft. 

A pályázatok benyújtása  

2017. január 16-tól 2019. január 16-ig, vagy forráskimerülésig lehetséges. 
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