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Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó
fejlesztéseinek támogatása
GINOP 1.2.8-17
A konstrukció célja:
Az Ipar 4.0 véget vet az alacsony költségmodellnek, mivel lehetővé teszi, hogy a
digitalizáció, az intelligens automatizáció és a kapcsolódó logisztikai és egyéb
folyamatok új elvek és lehetőségek mentén való újraszerveződése révén a magas
költségű országok újra versenyképessé váljanak. A felhívás keretében támogatható
tevékenységek hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar ipar egy magasabb
jövedelmezőségű, hatékonysági nívót jelző irányban mozduljon el, s egy ilyen
gazdasági pályára kerülve érje el az Irinyi tervben megfogalmazott növekedési
célokat
A jelenleg zajló átmeneti időszak lehetőséget kínál arra, hogy megfelelően
megválasztott ösztönzőkkel és állami szerepvállalással a jelentős beszállítói
tevékenységet is folytató magyar középvállalati szektor növelje rugalmasságát,
hatékonyságát és ezáltal nemzetközi versenyképességét.
Jelen felhívás célzottan az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat alkalmazó kis -és
középvállalkozások fejlesztéseihez nyújt támogatást.
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 20 fő volt.
c) amelynek az éves nettó értékesítési árbevétele a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év (365 napot jelentő) éves beszámolója
alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot
d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező 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.
e) amelyek a GINOP-1.1.3-16 projekt keretében kerülnek azonosításra és minősítésre
az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. révén,
A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg
kell felelnie.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában
nincs lehetőség.
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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, nem teljesít legalább egy szempontot a Felhívás 4.4.2.3.1. pontban foglalt
tartalmi értékelési kritériumokból;
- 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;
- 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
legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik
- amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a
Felhívás 3.4.1.1 m) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot
hordoz.
- 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,
- azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek
feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
 a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett
vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre,
 vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges
továbbítástól függ
- A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő
TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek, amennyiben
a támogatást igénylő megfelel a 4.4.2.3. pont 1. Tartalmi értékelési/Rangsorolási
szempontok pontjában szereplő kritériumok valamelyikének.
- A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét
meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán
feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre - beleértve a
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tartozékokat is - amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez
szükséges és a Felhívás céljával összhangban van.
- A Felhívás 3. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható
szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán
feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
- A támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán szükséges azon
tényleges és létező piaci igény megalapozott bemutatása, amelyre a támogatást
igénylő a fejlesztést alapozza.
- A környezetvédelmi horizontális célok elősegítése érdekében a támogatást
igénylőnek igazolnia szükséges, hogy a projekt megvalósításával hozzájárul az alábbi
célok valamelyikéhez:
 a határérték feletti zajterhelés megszüntetése az ipari és szolgáltató
létesítmények, közlekedési folyosók környezetében;
 a hulladék újrahasznosítása, keletkezett hulladék mennyiségének
csökkentése;
 az energiafelhasználás csökkentése, energiahatékonyság javítása.
Kötelező vállalás
A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételek közül egy vállalást kell
választania, a c) pontban szereplő vállalás teljesítése kötelező.
a) Nettó árbevétel növelése
A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a
kedvezményezett átlagos éves nettó árbevétel eredmény növekedése érje el az
átlagosan legalább 15 százalékos növekményi szintet a bázisévhez képest.
Bázisértéknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves
nettó árbevétel értéke minősül.
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
c) A támogatást igénylő a projekt megvalósítás helyszínén legalább 5 fő állandó
foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig
alkalmaz.
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Támogatható tevékenységek bemutatása:
Önállóan támogatható tevékenységek
a) Új eszközök beszerzése
Az a) pontban szereplő új eszközök beszerzésének költsége önállóan legalább a
projekt összköltségének 40%-át kell elérnie.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
b)

Automatizált termelési rendszerek fejlesztése,

c)
Gyártási technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-,
és vezérlés technológiák fejlesztése, robottechnológia alkalmazása révén
d)
Ipari kiber alkalmazások, intelligens gyártás, machine-to-machine, IIoT
(Industrial Internet of Things) stb. megoldások beszerzése
e)
Az új eszköz beszerzéséhez
immateriális javak beszerzése

kapcsolódó

gyártási licenc, know-how,

Az b), c) és d) pontokban szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új
szoftver beszerzés és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik
összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érhetik el.
Az e) pontban szereplő, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai
rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzésekhez kapcsolódó költségek, legfeljebb a projekt összköltségének 20%át érhetik el.
Az elszámolható költségek köre:
Eszközbeszerzés költségei
a) Új eszközök, gépek beszerzése a Felhívás 3.1.1. a) és 3.1.2. b) 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 új hardver beszerzése a Felhívás
3.1.2. b) és c) pontja alapján:
 hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat,
tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás
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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.
Immateriális javak beszerzésének költsége
a) Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése a Felhívás
3.1.2. b, c, 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).
Az a) pontban felsorolt kiadások összege nem lehet több, mint a projekt összes
elszámolható költségének 20%-a.
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.

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.
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A támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20.000.000 Ft,
maximum 500.000.000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de
legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:
• az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban
megvalósuló projektek esetében a kis- és középvállalkozások esetében a projekt
összes elszámolható költségének maximum 50%-a;
• a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a kisvállalkozások
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a,
középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum
45%-a;
• a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a kisvállalkozások
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a,
középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum
35%-a.
Előleg igénylés:
Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető.
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású
tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke kis- és középvállalkozás
kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 250 millió Ft.
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. augusztus 31- 2017.
október 18-ig lehetséges.
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