GINOP Plusz-1.3.1-21
„Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén működő mikro-,

kis- és középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása
Benyújtási határidő:
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?

1. benyújtási szakasz: 2021. december 9.– 2021. december 16.
2. benyújtási szakasz: 2022. február 10.– 2022. február 24.
 amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított
IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
 amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben legalább 3 fő volt
 amelyeknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző
utolsó jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
szerinti nettó árbevétele legalább 30 millió forint volt,
 amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős
könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy
az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 amelyek nem tartoznak a KATA hatálya.
 A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában
nincs lehetőség.

Igényelhető támogatás összege:

20 000 000 Ft – 1 500 000 000 Ft

A támogatás formája:

A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése
mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.

Rendelkezésre álló keretösszeg:

30 000 000 000 Ft

Támogatható projektek várható száma:

150 db

Előleg

100%, maximum 1 500 000 000 Ft

Kell-e önerő a projekthez?

Igen, minimum 50 % mértékben, valamint ha regionális
beruházási támogatás állami támogatási kategóriába esik, a
költségek legalább 25 %-át igazolt saját forrásból kell fedezni.
Budapest kivételével Magyarország egész területén.

Megvalósítás helyszíne:
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Támogatási intenzitás

Támogatási kategória







Regionális
beruházási
támogatás
Megújuló energia
termeléséhez
nyújtott
beruházási
támogatás
Csekély összegű
támogatás
K+F projektek

Terület

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, DélAlföld, Dél-Dunántúl

50%

50%

50%

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem
támogatható tevékenység:



Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök
beszerzése.

Választható, önállóan nem támogatható
tevékenységek:



A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő
infrastrukturális és ingatlan beruházás;
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele kizárólag az alábbi
szolgáltatástípusokra:
o Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés
o Márka- és arculatépítés
o Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás
o Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák
alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok
és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése
megújuló energia előállításával;
Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzése;
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési,
hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és
tanúsítványok megszerzése;
Kísérleti-fejlesztés;
Információs technológia-fejlesztés.











Nem támogatható tevékenységek:




Támogatásban nem részesíthetők köre:




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 pala
fedésű tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
amelynek saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján negatív, vagy a saját tőkéje a törzstőke
jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90, 10.1111.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód
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Elszámolható költségek:



Nem elszámolható költségek:



















szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra
irányul;
amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül;
amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek
gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával
kapcsolatos beruházásokra irányul;
amelynek
fejlesztési
igénye
szálláshely
és/vagy
fürdőfejlesztésre irányul;
amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel
támogatást;
amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel
támogatást;
csekély összegű támogatás esetén a halászati és
akvakultúra-termékek piacának fejlesztésére, és amely azt a
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
teherszállító járművek megvásárlására használja fel;
regionális
beruházás
esetén
továbbá
acélipari
tevékenységhez.
Beruházási költségek
a) Eszközbeszerzés költségei
b) Építéshez kapcsolódó költségek
c) Immateriális javak beszerzésének költsége
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások
költségei
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak
költségei
a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült
a) műszaki gépek, berendezések,
b) immateriális javak,
c) és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke
olyan eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott
szolgáltatás, amelyből benyújtást megelőző 3 évben
árbevétele keletkezett.
más telephelyre történő áttelepítési költsége,
franchise díj,
garanciális költség,
kamatköltségek, kamattartozás kiegyenlítés,
utazási- és szállásköltségek,
kiszállási díj,
jogszabály-frissítési díj,
fordítási költségek,
levonható ÁFA,
közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű,
pótkocsi, félpótkocsi beszerzése,
kézi szerszámkészlet,
műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
meglévő gépek átalakításának költségei,
eszközök leszerelési költsége,
3

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MUNKACSOPORT
PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ






Általános elvárások:


nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how
vásárlása a szoftverek kivételével,
irodabútor,
ingatlan felújítás költségei,
pályázatírás költsége.
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást
igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként
bejegyzésre kerülnie.
A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt
jelölhet meg.

Fenntartási kötelezettség

A projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig köteles
fenntartani.

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre
álló időtartam?

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított
legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a bázisévként a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó
vagy utolsó előtti teljes, lezárt üzleti év kerüljön figyelembevételre, de felhívjuk figyelmét, hogy 2019-nél korábbi
lezárt üzleti év nem kerülhet kiválasztásra.

Pályázat eredeti forrása:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-131-21-zld-nemzeti-bajnokok-a-zldgazdasg-terletn-mkdmikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiafejlesztsnek-tmogatsa-1#
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