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GYORS NÖVEKEDÉSŰ (GAZELLA) VÁLLALKOZÁSOK
KOMPLEX FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA (GINOP-1.2.7-17)
A pályázat célja
A pályázat célja csökkenteni az alacsony versenyképességű, korszerűtlen eszközparkkal és
tőkehiánnyal küzdő kkv-k arányát. Ezzel javul a versenyképességük és a bennük rejlő növekedési
potenciál kiaknázható, működésük elmozdítható a hatékonyság-orientált, majd innováció fókuszú
működés felé. A pályázat 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. 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.

Pályázók köre
Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:
1. amelyek rendelkeznek legalább három lezárt üzleti évvel,
2. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
3. amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások: 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,
4. amelyek jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó
árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább
0,5 milliárd forint volt,
5. 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,
6. amelyek beszállító KKV-k;
7. amelyek fejlesztési igénye az Irinyi Tervben meghatározott feldolgozóipari
tevékenységekre irányul;
8. 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.
Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:
a) 113 Korlátolt felelősségű társaság;
b) 114 Részvénytársaság;
c) 116 Közkereseti társaság;
d) 117 Betéti társaság;
e) 121 Szociális szövetkezet;
f) 123 Iskola szövetkezet;
g) 124 Agrárgazdasági szövetkezet;

h)
i)
j)
k)
l)

128 Foglalkoztatási szövetkezet;
129 Egyéb szövetkezet;
141 Európai részvénytársaság (SE);
142 Európai szövetkezet (SCE);
226 Külföldi vállalkozás magyarországi
fióktelepe;
m) 228 Egyéni cég;
n) 231 Egyéni vállalkozó.

Támogatható tevékenységek
Önállóan támogatható tevékenységek
a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló
energia előállításával. (összköltség max. 55%-a)
c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (összköltség max. 55%-a)
d) Információs technológia-fejlesztés (összköltség max. 15%-a)
e) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzések (összköltség max. 55%-a)
f) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok
bevezetése és tanúsítványok megszerzése (összköltség max. 55%-a)

A támogatás összege és mértéke
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum
500.000.000 Ft.
Regionális beruházási támogatás esetén:
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de
• az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló
projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható
költségének maximum 50%-a;
• a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és 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 mikro-és kisvállalkozások
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások
esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség:
a) 45%-a, de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás
maximális mértéke
aa) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön
beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható
többletkomponenseként meghatározható.
ab) Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a támogatott
beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható
hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.

b) 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé
környezetbarát beruházás.
A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások
esetén 20 százalékponttal növelhető, amely további 15 százalékponttal növelhető az alábbi
régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, azonban a támogatás mértéke nem haladhatja meg a
regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét: ÉszakMagyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl.
Csekély összegű támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek
50%-a lehet.

Önerő
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás
alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.
Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható
összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással, megújuló energia termeléséhez nyújtott
beruházási támogatás, illetve csekély összegű támogatási kategória esetén a támogatást igénylőnek
25% önerővel kell rendelkeznie.

Előleg igénylése
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.
Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

Biztosítékok köre
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
köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Pályázatok benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. szeptember 14-től 2017. október
19-ig és 2018. február 15-től 2018. március 15-ig lehetséges.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon
keresztül. (A pályázat beadásakor generált nyilatkozat papír alapú példányát postai úton is be kell
nyújtani legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül, zárt csomagolásban, postai
ajánlott küldeményként a következő címre: Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságfejlesztési
Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 1539 Budapest, Postafiók 684. , A
küldeményen jól láthatóan fel kell tüntetni a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és
címét.
Bővebb információért keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken:
NARIZ Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
H- 6720 Szeged, Arany János u. 7. VI. em. 607.
telefon: +36(62) 424-361
e-mail: iroda@nariz.hu
honlap: www.nariz.hu

