6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a.
Web: www.eccconsulting.hu

Tel.: 76/508-750
Fax: 76/508-751
E-mail: info@eccconsulting.hu

Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása
GINOP 1.2.7-17
A konstrukció célja:
Jelen felhívás támogatási lehetőséget biztosít vállalkozások számára európai uniós
források felhasználásával oly módon, hogy komplex fejlesztési elképzelések
kapacitásbővítő elemeit közvetlenül támogatja, míg a jelen felhívásból nem
finanszírozható tevékenységekhez összehangoltan, más GINOP felhívások keretében
biztosít támogatást. Ily módon a stabil növekedés és foglalkoztatás szempontjából
ígéretes mikro-, kis- és középvállalkozásokat kívánjuk kedvező helyzetbe hozni.
Jelen felhívás célzottan a feldolgozóipari ágazatokban működő, fejlesztéseiket az
Irinyi terv ágazataiban megvalósító, nagy növekedési potenciállal rendelkező
beszállító vállalkozások komplex fejlesztéseihez nyújt támogatást, előnyben
részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat jelenleg, vagy a projekt
megvalósulása révén alkalmazó vállalkozásokat.
Jelen felhívásra kizárólag olyan projektjavaslatok nyújthatók be, amelyek a
GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést
értek el.
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
mikro-, kis- és középvállalkozások,
a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való
működés időszaka ebbe nem számít bele);
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
c) amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások: nagy növekedési
potenciállal rendelkező vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelyiknek a
támogatási kérelem benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott
nettó árbevételét az azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele
legalább 5%-kal meghaladta.
d) amelyek jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó
árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele 0,5 –
5 milliárd forint között volt;
e) amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt”
minősítést értek el;
f) amelyek beszállító KKV-k;
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g) amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt, az Irinyi
Tervben meghatározott feldolgozóipari tevékenységekre irányul;
h) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
fióktelepei.
A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg
kell felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában
nincs lehetőség.
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
- amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes
üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
- akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes
üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban
előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
- 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, vagy egyéni
vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt;
- amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete
az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem
benyújtásának időpontjában,
- amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12
és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
- amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes
vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző
jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének,
vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább
50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik,
- amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával,
feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
- amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
- amely azt elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel,
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Kötelező vállalás
A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt kötelező vállalások közül egy
feltétel teljesítése kötelező.
a) Nettó árbevétel növelése
a) Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét
közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:
aa) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év alatt összesen
eléri a támogatási összeget a bázis árbevételhez képest 1+ 2−2∗ 0≥
VAGY
ab) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri
az 5%-ot a bázis árbevételhez képest 2/ 0≥1,05
VAGY
ac) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az
5%-ot a bázis árbevételhez képest 1+ 2/2∗ 0≥1,05
VAGY
b) Üzemi/üzleti eredmény növekedése
A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a
kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie
a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének
legalább 30%-át.
Alkalmazandó képlet: T * 0,30 ≤Ü2 - Üb
Támogatható tevékenységek bemutatása:
Önállóan támogatható tevékenységek
a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
Önállóan nem támogatható tevékenységek
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a
gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének
fedezése megújuló energia előállításával.
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás
d) Információs technológia-fejlesztés
e) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc,
gyártási know-how beszerzések
f) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
A b) és c) ponthoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó
tevékenységhez kötődő költségek a projekt összköltségének legfeljebb 55%-át, a d)
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pontban szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új szoftver beszerzés
és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el. Az e)
és f) pontokban szereplő, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai
rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzésekhez kapcsolódó költségek, valamint a minőség-, környezet- és egyéb
irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok
megszerzése együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el.
Az elszámolható költségek köre:
Eszközbeszerzés költségei
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakítása a Felhívás 3.1.1. a) pontjához kapcsolódóan az 5.7. pontban szereplő
korlátozás figyelembe vételével:
 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft
értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a
beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat,
tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
 az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések
költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására
vagy kapacitásbővülést eredményez,
b) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó
30.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás 3.1.2. d) pontja alapján:
 hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat,
tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás
költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök
beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
 hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat,
tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás
költségeit,
 telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat,
tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás
költségeit.
c) A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új
eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek
aktiválásra) a Felhívás 3.1.2 b) pontjához kapcsolódóan:
 az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem) beszerzésnek költsége.
Építéshez kapcsolódó költségek
a) Infrastrukturális és ingatlan beruházás a Felhívás 3.1.2. c) bekezdése alapján a
Felhívás 5.7. pontjában szereplő korlátozás figyelembevételével:
aa) az infrastrukturális beruházások költsége:
4

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a.
Web: www.eccconsulting.hu

Tel.: 76/508-750
Fax: 76/508-751
E-mail: info@eccconsulting.hu

ab) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és
kivitelezőnek fizetett munkadíj a Felhívás 3.1.2. c) pontja alapján
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó
infrastrukturális beruházások költsége a Felhívás 3.1.2. b) pontjához kapcsolódóan, a
Felhívás 5.7. pontjában szereplő korlátozás figyelembevételével
 a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk
kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő
berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk
kapcsolódó felszerelések,
 a termelési infrastruktúra energiaellátását biztosító, megújuló
energiatermelő berendezések (pl.: napelem, napkollektor, kiserőmű) beszerzése,
Immateriális javak beszerzésének költsége
a) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése a Felhívás
3.1.2. d) pontja alapján:
 alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
 immateriális javak (licenc) költségei,
 testreszabás költségei,
 migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
 betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
b) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének
költsége, vételára a Felhívás 3.1.2. e) pontja alapján, amennyiben megfelel az alábbi
feltételeknek:
 azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használja fel,
 amennyiben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti
értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől
független harmadik féltől vásárolják meg,
 azok a kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei
között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást
nyújtották.
Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
a) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzésének költsége a Felhívás 3.1.2. f)
pontjához kapcsolódóan:
 rendszer kialakítása: irányítási rendszer kézikönyve, folyamatleírások,
munkautasítások, munkaköri leírások készítése, irányítási rendszer bevezetése,
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oktatás (a felkészítő, tanácsadó szervezet árajánlata alapján elszámolt költségek). A
rendszer kialakításának költségei, illetve a rendszer tanúsításához szükséges
felkészítési költségek csak a tanúsíttatás költségével együtt számolható el.
 Nemzetközileg elismert tanúsíttatás: előaudit, tanúsító audit, hitelesítés, a
hitelesítést követő regisztráció és a tanúsítvány regisztrációjának költsége a tanúsító,
hitelesítő szervezet árajánlata alapján. A tanúsíttatás költsége önmagában is
elszámolható.
 Egyazon cég nem lehet felkészítő és tanúsító is.
A projekt területi korlátozása:
Nem támogathatóak 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 támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft,
maximum 500.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke

Előleg igénylés:
Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető.
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és
középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb
250 millió Ft.
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Biztosíték:
Nem köteles biztosítékot nyújtani kérelemre az a kedvezményezett, amely
rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a
támogatási kérelem benyújtásakor szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6.
pontja „A biztosítéknyújtási kötelezettségre vonatkozó tájékoztató” című fejezet
tartalmazza.
Beadási határidő: A támogatási kérelmek benyújtása 2017. szeptember 14 - 2017.
október 19-ig és 2018. február 15-től 2018. március 15-ig lehetséges.
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