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Tematika
Tapasztalatok 2015
Várható pályázatok 2016
•

GINOP és a VEKOP Pályázatai

Tapasztalatok - Gépbeszerzés
Gépbeszerzési pályázatok:
• Lezárult GINOP-121 – 858 db
• Lezárult GINOP-122 – 2200 db pályázat

Tapasztalatok:
• Előnyben
a
feldolgozóipari
tevékenységet
folytató
vállalkozások – TEÁOR lista – 2370 Kőmegmunkálás
• A projekt összköltsége nem haladhatja meg az előző év
árbevételét,
• Kapcsolt vállalkozások gazdasági adatai
• Jogerős építési engedély a benyújtáshoz
• Kapacitásbővítés

1. A Kis- és
Középvállalkozások
versenyképességének javítása

Felhívás
azonosító

Felhívás neve

Keretösszeg Meghirdetés
(Mrd Ft)
tervezett ideje

GINOP-1.2.2

Mikro-,
kisés
középvállalkozások
kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban

20

július

GINOP-1.2.3

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak
bővítése kombinált hiteltermék keretében

37,5

július

GINOP-1.3.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének
támogatása

5

július

Pest Megye
Felhívás
azonosító

Felhívás neve

Keretösszeg Meghirdetés
(Mrd Ft)
tervezett ideje

VEKOP-1.2.1

Mikro-,
kisés
középvállalkozások
kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása Pest megyében

3,58

március

VEKOP-1.2.3

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének
növelése Pest megyében (hitelprogram)

3,67

április

VEKOP-1.3.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének
támogatása

1,23

április

KKV-k kapacitásbővítése
GINOP-1.2.2/VEKOP-1.2.1
Pályázók köre
• Mikro-, kis- és középvállalkozások:
• Gazdasági társaságok, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
• Szövetkezetek, amelyek

• Rendelkeznek egy, lezárt, teljes üzleti évvel,
• Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 1 fő.

Kivételek:
1. A pályázó vállalkozásban 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül
kapcsolódó vállalkozása is teljesítheti a feltételeket.
2. Nem szükséges teljesíteni a fenti kritériumokat, amennyiben a projekt
feldolgozóipari fejlesztésre irányul.

KKV-k kapacitásbővítése
GINOP/VEKOP
Támogatható tevékenységek
• Új eszköz beszerzése (min. 50%)
• Az

anyagmozgatáshoz,

raktározáshoz,

csomagoláshoz

kapcsolódó új eszköz beszerzése (max. 25%)
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás: építés, átalakítás,
bővítés az új eszköz működésével kapcsolatban (max. 25%)
• Információs technológia fejlesztés (hardver, szoftver; 10%)
• On-line megjelenés (domain név, webtárhely, honlap; 200 e Ft)
• Gyártási licenc, know-how beszerzése (max. 10%)
• Akadálymentesítés, eszközbeszerzés, IT fejlesztés (1 M Ft/fő)

KKV-k kapacitásbővítése
GINOP/VEKOP
Támogatás mértéke
Támogatás összege: 5 M Ft – 50 M Ft
Egy teljes üzleti év hiányában: max. 10 M Ft.
Támogatás mértéke: 50%
Szabad Vállalkozási Zónák: max. 60 - 70%
Rendelkezésre álló forrás: 20 Mrd Ft
Támogatott projektek várható száma: 1000 - 2000 db
Benyújtási határidő: 2016. júliustól

KKV-k kapacitásbővítése
GINOP/VEKOP
Kötelező vállalások
1. Létszámtartás:
A projekt befejezését követő két üzleti évben fenntartja a legutolsó
lezárt üzleti év szerinti statisztikai létszámot.
2. Személyi jellegű ráfordítások:
A projekt fizikai befejezését követő két üzleti évben:
•
•
•

Átlagosan legalább 5%-kal növekszik VAGY
Legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik VAGY
Összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át

3. Árbevétel/adóalapba beszámított bevétel:
A projekt fizikai befejezését követő két üzleti évben az árbevétel
növekménye:
• Összesen eléri a támogatási összeget
• A második üzleti év végére eléri az 5%-t
• Két év átlagában eléri az 5%-t

4. Honlapkészítés:

• A projekt fizikai befejezéséig, amennyiben nem áll rendelkezésre.

2. Kutatás, technológiai
fejlesztés és innováció
Felhívás
azonosító

Felhívás neve

GINOP-2.1.3

Iparjog

GINOP-2.1.7

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Keretösszeg Meghirdetés
(Mrd Ft)
tervezett ideje
1

2015

20

2015-16

Pest Megye
Felhívás
azonosító
VEKOP-2.1.7

Felhívás neve
Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Keretösszeg Meghirdetés
(Mrd Ft)
tervezett ideje
2

március

4. Energiahatékonyság
Felhívás
azonosító
GINOP-4.1.1

Keretösszeg Meghirdetés
(Mrd Ft)
tervezett ideje

Felhívás neve
Épületenergetikai fejlesztések
hasznosítással kombinálva

megújuló

energiaforrás

59,45

július

Pest Megye
Felhívás
azonosító

Felhívás neve

VEKOP-4.1.1

Vállalkozások épületenergetikai fejlesztései, valamint helyi
hő- és villamosenergia-igény
kielégítése megújuló
energiaforrásokkal a közép-magyarországi régióban

Keretösszeg Meghirdetés
(Mrd Ft)
tervezett ideje
5,88

július

Támogatható tevékenységek:
• Hőszigetelés, nyílászáró csere
• Fűtési és melegvíz ellátási rendszerek korszerűsítése
• Meglévő bel-és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
• Fenti tevékenységek megújuló energia hasznosítással
• 10 – 100 M Ft támogatás, 40-45% támogatás

5-6. Foglalkoztatás

Felhívás
azonosító

Keretösszeg Meghirdetés
(Mrd Ft)
tervezett ideje

Felhívás neve

GINOP-5.2.4

Fiatalok vállalkozóvá válása
költségeinek támogatása

GINOP-5.2.4

–

Vállalkozás

indítási

2,9

április

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

15

február

GINOP-6.1.4

Munkaerő piaci kulcskompetenciák fejlesztése

2,5

június

GINOP-6.1.6

Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalatok
munkavállalói számára

20

október

Pest Megye
Felhívás
azonosító

Felhívás neve

VEKOP-8.3.1

Fiatalok vállalkozóvá válása

VEKOP-8.5.1
VEKOP-8.5.3

Keretösszeg Meghirdetés
(Mrd Ft)
tervezett ideje
1

április

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

2,5

október

Munkahelyi képzések támogatása kis és középvállalatok
munkavállalói számára

2,6

szeptember

Gyakornoki program
Alapadatok, tevékenységek
Pályázati cél: gyakornoki foglalkoztatás támogatása
Pályázók köre: Mikro-, kis és közepes vállalkozások, 1 lezárt üzleti év
Támogatás mértéke: 450 e – 30 M Ft; 100%
Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek:
– Pályakezdő gyakornokok foglalkoztatása
• gyakornok 9 havi bérköltsége

– Mentori tevékenység
• bérköltség, vagy szolgáltatás

– Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával kapcsolatban
felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.)

– A

gyakornoki

beszerzése,

munkahely(ek)

megfelelő

kialakításához

gyakornoki

szükséges

munkafeltételek

szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás (max 25%).

eszközök

biztosításához

Munkaerő piaci
kompetenciák/képzések
Alapadatok, tevékenységek
Pályázati cél: az alkalmazottak munkahelyi készségeinek, kompetenciáinak
javításával a vállalkozások versenyképességének növelése.
Pályázók köre: Mikro-, kis-, és közepes vállalkozások
Támogatás mértéke: 1 – 10/50 M Ft; 100%
Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek:
– szakmai képzések
– idegen nyelvi képzések
– a
vállalkozás
működésével
kapcsolatos
kompetenciafejlesztésre irányuló képzések
– számítástechnikai, informatikai képzés

képzések:

ismeret-,

Kizárólag FAT akkreditált képzőintézmények képzései, és a nem OKJ képzések
esetén 50%-ban programakkreditációval.

Köszönöm a figyelmet!

