ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPVÁLLALATOK KOMPLEX
BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA
GINOP-1.2.12-21
A konstrukció célja
Komplex beruházások támogatásával, feltételesen visszatérítendő támogatás
biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások
fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését,
munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi
különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság
megerősítését.
Támogatást igénylők köre
Középvállalkozások:
• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
• a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevételét
• 2020. július 30. előtti dátummal bejegyzett támogatható TEÁOR szerinti
főtevékenységgel rendelkeznek
• amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és
egyéni cégek.
Támogatható tevékenységek:
Önállóan támogatható tevékenységek (min. 20%)
• Új eszközök, gépek beszerzése
• Új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az
o automatizált termelési rendszerek fejlesztését
o gyártási technológiák fejlesztését,
o folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák
fejlesztését,
o robottechnológia alkalmazását,
o intelligens gyártás megoldások beszerzését.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
• Információs technológia-fejlesztés (max. 50%)
• Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak és
kapcsolódó tanácsadás (max. 30%)
• Ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, építés, bővítés, átalakítás,
korszerűsítés (max. 50%)
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (max. 10%)
• Képzési szolgáltatások igénybevétele (https://vali.ifka.hu/courses) (max. 20%)
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 50%)

A projekt területi korlátozása
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább
60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie,
illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.
A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező
tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a
megfelelő infrastruktúra.
A támogatás összege
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege:
min. 30 millió Ft, max. 500 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke
Támogatási jogcím

Régió
Észak-Magyarország,
Regionális beruházási Észak-Alföld, Dél-Alföld,
támogatás / Megújuló Dél-Dunántúl
energia
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Tanácsadáshoz
50%
nyújtott támogatás

Támogatás
60%
45%
35%

A visszatérítendő támogatás a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint
az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén átalakítható vissza
nem térítendő támogatássá. Ennek pontos modellezéséhez személyes
konzultációra van szükség!
Előleg igénylés: 100% (kötelező)
Biztosíték: Nem releváns
Beadási határidő:
2021. február 15 – március 30.
Cégünknél a konzultációval egybekötött pályázati előminősítés díjmentes!
További információ:
Farkas Tamás
okl. közgazdász, adótanácsadó

mobil: +36 70 381 05 30
e-mail: farkas.tamas@eccconsulting.hu

