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GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

A felhívás célja
Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs
tevékenységek támogatásával. A Felhívás olyan eszközök, immateriális javak beszerzését támogatja, amelyek a támogatást
igénylő vállalkozásnál a támogatási kérelem benyújtásakor nem álltak rendelkezésre és beszerzésük révén a támogatást igénylő
vállalkozásnál



új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, vagy
új vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazására, piaci bevezetésére kerül sor.

A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 17 milliárd Ft. A támogatott támogatási
kérelmek várható száma: 850-3400 db.
Amennyiben a GINOP-2.1.8-17 konstrukcióra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előre
jelezhető, az Irányító Hatóság a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.
A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) Eszközbeszerzés - Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
b) Immateriális javak beszerzése - Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szoftver, gyártási licenc vagy know-how,
amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor.
A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe
lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie,
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie (kivéve, ha a Kedvezményezett az igény
jogosultja), továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény
benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni.
A támogatási kérelemben kizárólag egy megvalósítási helyszín megjelölésére van lehetőség.
Fenntartási kötelezettség
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja,
hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
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Támogatást igénylők köre
A támogatási kérelmeket azok a mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatják be, melyek:






rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
előző éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő volt
Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai gazdasági Térség
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
fióktelepei
nem tartoznak az EVA hatálya alá
Budapest és Pest megyén kívüli székhelyen vagy telephelyen, fióktelepen valósítják meg beruházásukat

Gazdálkodási formakód szerint:






113 Korlátolt felelősségű társaság
114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
117 Betéti társaság
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A vállalkozás fejlesztendő tevékenysége az alábbi TEÁOR számok alá tartózó lehet:
























TEÁOR 90: Alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység
TEÁOR 75: Állat-egészségügyi ellátás
TEÁOR 15: Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása
TEÁOR 31: Bútorgyártás
TEÁOR 42: Egyéb építmény építése
TEÁOR 32: Egyéb feldolgozóipari tevékenység
TEÁOR 30: Egyéb jármű gyártása
TEÁOR 74: Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
TEÁOR 10: Élelmiszergyártás
TEÁOR 71: Építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés
TEÁOR 81: Építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés
TEÁOR 41: Épületek építése
TEÁOR 02: Erdőgazdálkodás
TEÁOR 16: Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása
TEÁOR 24: Fémalapanyag gyártása
TEÁOR 25: Fémfeldolgozási termék gyártása
TEÁOR 59: Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás
TEÁOR 28: Gép, gépi berendezés gyártása
TEÁOR 45: Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
TEÁOR 22: Gumi-, műanyag termék gyártása
TEÁOR 21: Gyógyszergyártás
TEÁOR 38: Hulladékgazdálkodás
TEÁOR 86: Humán-egészségügyi ellátás
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TEÁOR 63: Információs szolgáltatás
TEÁOR 33: Ipari gép, berendezés, eszköz javítása
TEÁOR 11: Italgyártás
TEÁOR 19: Kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás
TEÁOR 06: Kőolaj-, földgázkitermelés
TEÁOR 29: Közúti jármű gyártása
TEÁOR 51: Légi szállítás
TEÁOR 23: Nemfém ásványi termék gyártása
TEÁOR 01: Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
TEÁOR 18: Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
TEÁOR 17: Papír, papírtermék gyártása
TEÁOR 53: Postai, futárpostai tevékenység
TEÁOR 52: Raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység
TEÁOR 14: Ruházati termék gyártása
TEÁOR 43: Speciális szaképítés
TEÁOR 93: Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység
TEÁOR 26: Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása
TEÁOR 95: Számítógép, személyi, háztartási cikk javítása
TEÁOR 49: Szárazföldi, csővezetékes szállítás
TEÁOR 39: Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
TEÁOR 37: Szennyvíz gyűjtése, kezelése
TEÁOR 61: Távközlés
TEÁOR 13: Textília gyártása
TEÁOR 72: Tudományos kutatás, fejlesztés
TEÁOR 20: Vegyi anyag, termék gyártása
TEÁOR 27: Villamos berendezés gyártása
TEÁOR 35: Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
TEÁOR 36: Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Támogatás mértéke, összege
Az igényelhető támogatási összeg minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint. Maximum a teljes projekt 50%-a lehet
vissza nem térítendő támogatás.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. december 6-án 9 órától 2018. február 15-én 12 óráig
lehetséges.

A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó segédletek az alábbi linken érhetőek el:
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-218-17-a-kkv-k-versenykpessgnek-nvelse-adaptv-technolgiai-innovci-rvn-1
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