
 

 

Termelési 
kapacitásbővítés kiemelt 

iparágaknak 

Kapacitásbővítő 
beruházás 

Telephelyfejlesztés 
Kapacitásbővítő 

beruházás kombinált 
hiteltermékkel 

Épületenergetikai 
fejlesztések megújuló energia 

használatával, hitellel 
kombinálva 

Vállalatirányítási 
rendszerek fejlesztése 

kombinált 
hiteltermékkel 

Pályázók olyan KKV-k, 
ahol adott: 

1 lezárt üzleti év / beadás előtti évben legalább 1 fő statisztikai létszám 
1 lezárt üzleti év / beadás 

előtti évben legalább 2 
fő statisztikai létszám 

Támogatható 
tevékenységek (max. 

projektidőszak) 

Önállóan: Eszköz-, 
gépbeszerzés Önállóan nem 
támogatható: 1.Megújuló 
energiaforrást hasznosító 
technológiák (napelem, 
napkollektor) 
2.Informatikai eszközök és 
szoftverek  
3.Infrastrukturális és ingatlan 
beruházás  
4.Gyártási licenc-, know-how 
beszerzések 
(18 hónap) 

Önállóan: Eszköz-, 
gépbeszerzés Önállóan 
nem támogatható: 
1.Megújuló energiaforrást 
hasznosító technológiák 
(napelem, napkollektor)  
2.Informatikai eszközök 
és szoftverek  
3.Domain név 
regisztráció és 
hozzátartozó web tárhely, 
honlap készítés  
(12 hónap) 

Önállóan:Eszköz-, 
gépbeszerzés (min.20%)  
Önállóan nem 
támogatható: 
1.Épület építése,  
meglévő korszerűsítése, 
bővítése és átalakítása  
2.Informatikai eszközök és 
szoftverek  
3.Gyártási know-how és 
licenc  
(18 hónap) 

1.Energiahatékonyság fokozása 
hűtés/fűtés/hő- és 
világítástechnika (min.50%)  
2.Megújuló energiafelhasználás 
(napelem, napkollektor, stb.) min. 
10% 
3.Előzetes tanulmányok, 
engedélyezési dokumentumok 
elkészítése (felmérések, 
tanulmányok, tervek) 
(12 hónap) 

1. Vállalati komplex 
infokommunikációs és 
mobilfejlesztések 
támogatása, vállalkozáson 
belül történt üzleti IKT 
rendszer bevezetése  
2.Felhőalapú és egyéb 
online vállalati 
szolgáltatások, megoldások 
bevezetése (17 modul)  
3.ITK eszközök  
(12 hónap) 

 

Szakmai, mérnöki, műszaki, informatikai szolgáltatásokra, projektmenedzsmentre és kivitelezésre igény esetén javaslatot 
teszünk 

Beruházás 
támogatottsága az 

Önrészen túl 
35 - 50% 35 - 50% 90% 

Elnyerhető támogatás 25 - 250 millió Ft 5 - 25 millió Ft 5 - 50 millió Ft 3 - 50 millió Ft 1 - 24 millió Ft 

Visszatérítendő 
kedvezményes kölcsön 

(max.futamidő), és 
összes ktg. 

- - 
10 - 145 millió Ft ( imm. 5 

év, ingatlan 15 év)  
összktg.:2% kamat/év 

3 - 50 millió Ft (10 év)  
összktg.:2% kamat/év 

1,25 - 37,5 millió Ft (8 év)  
összktg.:1% kamat/év 



Beruházás max. 
mérete 

Előző lezárt üzleti év nettó árbevétele 

Előző lezárt üzleti év nettó 
árbevételének kétszerese, 

de nem több, mint 300 
millió forint 

Előző lezárt üzleti év nettó 
árbevétele 

Előző lezárt üzleti év nettó 
árbevételének az 50%-ka 

Korlátozások 

Kizárólag Pest megyén kívül 
megvalósuló gyártó- és 

feldolgozóipari fejlesztés 
támogatható 

Pest megyén kívül 
megvalósuló gyártó- és 

feldolgozóipari fejlesztés 
támogatható. 

 
VISZONT 

 
Szabad vállalkozási 

zónában lévő 
településen történő 
fejlesztés esetében 
nincsenek ágazati 

korlátozások!! 

PEST megyén kívül 
megvalósuló gyártó- és 

feldolgozóipari fejlesztés 
támogatható.  

VISZONT 
 

Szabad vállalkozási 
zónában lévő 

településen történő 
fejlesztés esetében 
nincsenek ágazati 

korlátozások!! 

Épületenergetikai fejlesztés csak 
olyan épület esetén valósulhat 

meg, ami 2006. december 31. 
napjáig kiadott építési 

engedéllyel rendelkezik, és 
azóta nem esett át a 

fejlesztendő elem uniós, 
költségvetési vagy egyéb 

támogatás igénybevételével 
energetikai 

korszerűsítésen a fejlesztendő rész 

Pest megyén kívüli szék-, 
fiók-, telephelyen 

megvalósuló 
projekt támogatható 

Elbírálás és Vállalások 
Standard / Árbevétel növelése 
a fenntartási időszakban (5%) 

Egyszerűsített / Árbevétel 
növelése a fenntartási 

időszakban (5%), 
honlapkészítés (ha nincs) 

Egyszerűsített + hitelvizsgálat / 3 évig működteti a projektet és a kölcsönt visszafizeti 

Beadás első napja 2017.január 16. 2017.január 16. 2017. január 31. 2017. január 31. 2017. február 8. 

Támogatási kérelmek 
várható száma 

150-250 1000-2000 2500-5000 
 

1700-2800 
 

4000 

Jogosultságvizsgálat 
és igényfelmérés 

levelemhez csatolva Energetikai felmérőlap Informatikai felmérés 

AJÁNLAT GINOP 1.2.1 - AJÁNLAT 

GINOP 1.2.2 - 
AJÁNLAT 

GINOP 1.2.3 - 
AJÁNLAT 

GINOP 4.1.1. - AJÁNLAT 

GINOP 3.2.2. - 
AJÁNLAT 

 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8ivH-FU0uNhwMhdjMJEJYdF6EH0L-4ye84ByaKgDmdXGgXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW85bXhgV6-u7OrJehw4iyQH1978r1DE6yubHtAPGMo40_Ew/viewform
http://palyazatokrol.hu/GINOP/1.2.1-16/lehetoseg
http://palyazatokrol.hu/GINOP/1.2.2-16/lehetoseg
http://palyazatokrol.hu/GINOP/1.2.2-16/lehetoseg
http://palyazatokrol.hu/GINOP/1.2.3-8.3.4-16/lehetoseg
http://palyazatokrol.hu/GINOP/1.2.3-8.3.4-16/lehetoseg
http://palyazatokrol.hu/GINOP/4.1.1-8.4.4-16/lehetoseg
http://palyazatokrol.hu/GINOP/3.2.2-8.2.4-16/lehetoseg
http://palyazatokrol.hu/GINOP/3.2.2-8.2.4-16/lehetoseg

