ÖSSZEFOGLALÓ

Felhívás neve

GINOP-1.2.1.

GINOP-1.2.2.

GINOP-1.2.3.

GINOP-3.2.2.

GINOP-4.1.1.

"termelőeszköz, telephely"

"termelőeszköz"

"telephely"

"informatika"

"energetika, megújuló energia"

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési
kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék
keretében

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések,
felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai
fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

minimum 10% önerő,

Támogatási intenzitás

50%
(Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, DélAlföld)

50%
(Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, DélAlföld)

minimum 10% önerő,
vissza nem térítendő támogatás maximum 30% lehet

vissza nem térítendő támogatás: 5-50 millió Ft
támogatot kölcsön összege: 10-145 millió Ft

Támogatás mértéke

25-250 millió Ft

5-25 millió Ft
Kölcsön összegének meg kell haladnia a támogatás
összegét.

Szabad vállalkozási zónában a beruházás a tevékenység
korlátozása nélkül támogatható.

Szabad vállalkozási zónában a beruházás a tevékenység
korlátozása nélkül támogatható.

Nem szabad vállalkozási zónában csak feldolgozóipari
tevékenység fejleszthető.

Nem szabad vállalkozási zónában csak feldolgozóipari
tevékenység fejleszthető.

Kizárólag a Felhívás VTSZ mellékletben található
eszközöket lehet beszerezni

Kizárólag a Felhívás VTSZ mellékletben található
eszközöket lehet beszerezni

Kizárólag feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

Egyéb feltétel

Önállóan
támogatható
tevékenységek

Egyéb támogatható
tevékenységek
(korlátozások)

Kizárólag a Felhívás VTSZ mellékletben található
eszközöket lehet beszerezni.

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai
rendszerek - minimum 50%

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek

1. Megújuló energiaforrás-fejlesztések,
2. Infrastruktúra és ingatlanberuházás max 25% és max
1. Megújuló energiaforrás-fejlesztések,
200.000,- Ft/nm,
2. Információs technológia-fejlesztés, új szoftver max 15%,
3. Információs technológia-fejlesztés, új szoftver max.
3. Online megjelenés
15%,
4. Gyártási licenc, know-how max 10%

Eljárásrend

standard eljárásrend szakaszos elbírálással, értékelési
határnap minden hónap utolsó napja

Benyújtás kezdete

2017. január 16-tól

2017. január 16-tól

Kölcsön kamata

-

-

Új eszköz beszerzése - min. 20%

1. Új épület építése, átalakítása, bővítése, koszerűsítése
2. Információ-technológia fejlesztés, szoftver, hardver max 15%
3. Gyártási licenc, know-how - max 10%

egyszerűsített eljárásrend, elbírálás beérkezési sorrendben egyszerűsített eljárásrend, elbírálás beérkezési sorrendben

vissza nem térítendő támogatás "Digitálisan felkészült vállalkozás
esetén" maximum 40%, egyéb vállakozás esetén 35%,
kölcsön "Digitálisan felkészült vállalkozás esetén" maximum 50%,
egyéb vállakozás esetén 55%

Vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatási
intenzitása:
a) Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott támogatás:
– középvállalkozás: 55%, mikro- és kisvállalkozás: 65%
b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott támogatás:
– középvállalkozás: 70%, mikro- és kisvállalkozás: 80%
c) Csekély összegű támogatás: 100 %

vissza nem térítendő támogatás: 1- 24 millió Ft
I. célterület: max 16 millió
II. célterület: max 8 millió Ft
támogatott kölcsön összege: 1,25 – 37,5 millió Ft
I. célterület: max 25 millió
II. célterület: max 12,5 millió Ft
Projekt elszámolható összköltsége max. 75 millió Ft
Kölcsön összegének meg kell haladnia a támogatás összegét.

vissza nem térítendő támogatás: 3-50 millió Ft
kölcsön összege: 3-50 millió Ft
Kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő
támogatás összegét.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke max. az elszámolható
költség 45%-a lehet.

a, 1-17. funkc. terület közül min. kettőt kell választani
b, I. célterület esetén a 8-15 funkcionális terület csak az 1-7
funkcionális terület közül választott tevékenységgel támogatható
c, II. célterület esetén 9-12 és 16-17 funkcionális terület csak az 18 funkcionális terület közül választott tevékenységgel
támogatható
d, 8. és 9. funkcionális terület együtt nem támogatható

1. energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek max.
nettó 100.000 Ft/GJ
2. napelemes rendszer max. nettó 450.000 Ft/kW
3. napkollektoros rendszer max. nettó 270.000 Ft/nm
4. szilárd biomassza kazán max. nettó 150.000 Ft/kW
5. - földhő-víz hőszivattyús rendszer max. 325.000 Ft/kW
- víz-víz hőszivattyús rendszer max. 225.000 Ft/kW
- levegő-víz hőszivattyús rendszer max. 185.000 Ft/kW
6. új építés esetén max. nettó 200.000,- Ft/nm

Szoftver beszerzés/bérlés:
I. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések
támogatása - on-premise vagy in house módon (helyben telepített
saját szoftver)
II. Felhőalapú és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások
terjesztése és bevezetése a kkv-k körében
Hardverbeszerzés (max. 20%)
Hardver beszerzése (min.30.000,-/db) (max. létszám)
Okostelefon (max.120.000,-/db) (max. létszám fele)
Tanácsadás
(felhő esetén max 25%, helyben telepített esetén max. 10%)

-

1. Energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek - min.
50%
- Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása,
- Épületek fűtési, hűtési és HMV-rendszer korszerűsítése
- Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek átalakítása
2. Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
(min. 10%)

egyszerűsített eljárásrend, elbírálás beérkezési sorrendben

egyszerűsített eljárásrend, elbírálás beérkezési sorrendben

2017. január 31-től

2017. január 31-től

2017. február 8-tól

2%/év

1%/év

2%/év

