A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
GINOP PLUSZ -1.2.1-21

Benyújtási határidő

Támogatás formája

Pályázók köre

Rendelkezésre álló keretösszeg:

Támogatható pályázatok száma

1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. - 2021. július 19.
2. benyújtási szakasz: 2021. október 11.- 2021. október 18.
Kizárólag mikrovállalkozások és azok a kis- és
középvállalkozások, amelyek szabad vállalkozási zónában
működnek:
3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. - 2022. január 17.
Feltételesen visszatérítendő állami támogatás!
A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett
részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:
 rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés
időszaka ebbe nem számít bele),
 átlagos statisztikai állományi létszáma a megelőző lezárt,
teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben minimum 3 fő volt,
 Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá
Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási
dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
200 milliárd Ft
1. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 100 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
3. benyújtási szakasz: Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
1000-3000 db

Támogatás összege
10 millió Ft – 629,3 millió Ft
A projekt Unióval elszámolható összköltsége:
Létszám
3-9 főig
10-49 főig
50-99 főig
100-149 főig
150-199 főig
200-249 főig

Maximális elszámolható összköltség kategórián belül
(a kategórián belüli létszámtól függetlenül)
99 millió Ft
299 millió Ft
449 millió Ft
599 millió Ft
749 millió Ft
899 millió Ft
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Támogatás intenzitása
Regionális beruházási támogatás:
Regionális támogatási térkép szerinti bekezdésében meghatározott mértékkel
Észak-Magyarország,
mikro-, kis- és középvállalkozás
Észak-Alföld, Dél-Alföld,
70%
Dél-Dunántúl
Előleg

100%, de legfeljebb 629 3000 000 Ft.

Önerő

Igen, minimum 30% mértékben

Biztosíték

Jelen Felhívás keretében biztosítéknyújtási kötelezettség nem
írható elő.
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható
tevékenységek:
 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök
beszerzése.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő
ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan
beruházás
 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele:
Előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson,
valamint
részletes
szakmai
előminősítésen
átesett
szolgáltatóktól. Kizárólag a következő témakörökben:
Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, Márka- és
arculatépítés, Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás,
Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés.
 Képzés: A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a
munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő
képzések.
 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzése.
A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá
tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
 Megújuló
energiaforrást
hasznosító
technológiák
alkalmazása.
 Információs technológia-fejlesztés

Támogatható tevékenységek

Legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység
megvalósítása szükséges.
Nem támogatható tevékenységek






Épület fejlesztése, amennyiben az ingatlan hasznosítása
során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
A jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek
telepítése.
Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer
kapacitásbővítése.
Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem
palafedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
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Elszámolható költségek

Beruházási költségek
Eszközbeszerzés költségei
 Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási
licenc, gyártási know-how költsége:
o technológiai korszerűsítést eredményező új,
egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű
eszközök,
o Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok,
új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó
200.000 Ft értékben.
 Információs technológia-fejlesztés, egyenként minimum
nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése:
o hardvereszközök beszerzési költségei,
o hálózati eszközök beszerzési költségei,
o telekommunikációs eszközök beszerzési költségei.
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének
költsége:
o az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem,
napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,
o megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
(eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos
költsége.
Építéshez kapcsolódó költségek
1) Az infrastrukturális beruházások költsége:
 épületgépészeti gépek;
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat
kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések,
felszerelések;
 a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez
szükséges, a vállalati folyamatokhoz kapcsolódó
földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a
hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás,
elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó
berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés,
szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések,
felszerelések;
 szennyvíztároló;
 szellőzési, légfrissítő berendezések;
 pneumatikus berendezés;
 felvonók;
 iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki
paraméterei meg kell, hogy egyezzenek annak a
pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány
rácsatlakozik);
 hűtőkamra;
 siló;
 ipari kapuk;
 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási
pontjainak kiépítése;
 őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési
alaphálózat kiépítése és fejlesztése.

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MUNKACSOPORT
PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ

2)

Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés
anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj

Immateriális javak beszerzésének költsége
 szoftverek beszerzése (kizárólag a Modern Vállalkozások
Programja keretében minősített, a GINOP-3.2.1-15
projektben minősített szállítótól vagy annak szintén
minősített partnerétől, disztribútorától)
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
 Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve
résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor,
szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj);
 Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
o Tanácsadói óradíjak
 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
o Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti
felhőszolgáltatás bérleti díja
Projektelőkészítés költségei
 Infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási
szakértői szolgáltatás
Nem elszámolható költségek















Kötelező vállalások, elvárások





A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült
o műszaki gépek, berendezések, immateriális javak, és
igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke.
termelőkapacitások áttelepítési költsége;
garanciális költségek;
franchise díj;
levonható ÁFA;
utazási- és szállásköltségek;
kézi szerszámkészlet,
műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei;
eszközök leszerelési költsége;
irodabútor;
pályázatírás költsége;
bármely telephelyen már használatban lévő eszköz.
A projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a
projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget teljesíti.
Termelő/szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű
vállalati technológiai megoldásokat alkalmaz.
A támogatást igénylő legfeljebb kettő megvalósítási helyszínt
jelölhet meg. Két megvalósítási helyszín megjelölése esetén a
támogatás intenzitást az alacsonyabb támogatás intenzitású
régió/település maximális támogatás intenzitása határozza
meg.
Kötelező elem a táji, természeti, környezeti értékek
védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az
esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti
egyenlőséggel kapcsolatos követelmények érvényesítése.
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Támogatásban nem részesíthetők köre





saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján negatív;
amely a jelen Felhívásra benyújtott 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;
fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07,
12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti
tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul;
amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül.

Projekt megkezdése

A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást
igénylő saját felelősségére megkezdheti.

Projekt megvalósítási ideje

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően max. 24 hónap áll
rendelkezésre.

Pályázat eredeti forrása: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-12121?fbclid=IwAR3w1xwQfla45PTaf15l0ihpCF8W366yfCgJHjaaFsHW7mGJALvVxA8KEsU#
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