MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE
- KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

GINOP-1.2.1-15
A rendelkezésre álló forrás összege:
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 Mrd forint.
A támogatott projektek várható száma 250 - 500 db.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig lehetséges.
Támogatásra vonatkozó ágazati korlátozás:
Kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti
fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogatható.
Nem támogatott a mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozása még akkor sem, ha az
szerepel a Felhívás 1. sz. mellékletében.
Az 1. sz. melléklet a TEÁOR '08 10.11 – 32.29 közötti tevékenységeket tartalmaz, melyhez
kapcsolódó fejlesztések támogathatóak (a TEÁOR szerinti egyeztetés feltétlenül szükséges).
Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy
előformák gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek
eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra.
Támogatást igénylők köre:
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Mikro-, kis- és középvállalkozások,
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik
legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos
vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása éves
átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
c) 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.
A támogatást igénylőnek a fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
Jogi forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) szövetkezetek.
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A támogatás mértéke, összege, típusa:
A támogatás regionális beruházási támogatásnak minősül.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 Ft, maximum
500.000.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke a megvalósítás helye szerinti az alábbi lehet:
 Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl: 50%
 Közép-Dunántúl: mikro- és kisvállalkozásoknak 50%, középvállalkozásoknak 45%
 Nyugat-Dunántúl: mikro- és kisvállalkozásoknak 45%, középvállalkozásoknak 35%
Önrész:
A támogatást igénylőknek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel
csökkentett részét kitevő önrésszel kell rendelkeznie.
Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból
(pl. támogatott hitelből) állhat. Saját forrásnak a kedvezményezett által a projekthez igénybe
vett, állami támogatást nem tartalmazó forrás minősül.
Az önerő igénybevételére és a támogatás előfinanszírozásához igénybe vehető a Széchenyi
Kártya Program finanszírozási termékei – önerő kiegészítő, támogatást megelőlegező,
beruházási hitel (www.kavosz.hu).
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt
saját forrással kell rendelkeznie.
Támogatható tevékenységek bemutatása:
Az alábbi tevékenységek támogathatóak:
Kötelező projektelem:
a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése – kötelező projektelem
Önállóan nem támogatható projektelemek:
b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a
csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem
c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás –
önállóan nem támogatható projektelem
d) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új
informatikai eszközök és szoftverek – önállóan nem támogatható projektelem
e) Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzések – önállóan nem támogatható projektelem
Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor,
támogathatóak az alábbi tevékenységek is (önállóan nem támogatható projektelemek):
f) a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi
munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése
g) a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek
munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás
h) az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés.
Egyéb szabályok:
Önállóan kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenység támogatható a b), c), d), e), f), g),
h) pontokban felsorolt tevékenységek csak az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók.
Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt
összköltségének 50%-át el kell érniük.
A b) és a c) pontban meghatározott, anyagmozgatáshoz és/vagy csomagoláshoz, valamint az
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infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a
projekt összköltségének legfeljebb 25%-át, a raktározáshoz kapcsolódó tevékenység keretében
felmerült költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érhetik el.
Az f), g), h) pontokban szereplő támogatható tevékenységek elszámolható költségének
maximális összege összesen 1.000.000 Ft lehet a felvételre kerülő megváltozott
munkaképességű munkavállalónként.
A projekt keretében csak a Felhívás 2. sz. mellékletében szereplő listán feltüntetett VTSZ
szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre beleértve a tartozékokat is.
A projekt keretében csak a Felhívás 3. sz. mellékletében feltüntetett TESZOR szám alá
tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.
Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély köteles beruházást, úgy a
támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte.
Ingatlan/infrastrukturális beruházás esetén legfeljebb nettó 190.000,- Ft/nm költség
tervezhető/elszámolható maximális kiadásként.
Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi
energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:
 az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a
későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek
telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).
 az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%át megújuló energiaforrásból vagy villamos energia termelő berendezés hulladék
hőjének hasznosításával kell fedezni.
Szinten tartó, helyettesítő beruházás nem támogatható.
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
 amely legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a
törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent
 a saját tőkéje a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív
 amely, nem teljesít legalább egy szempontot a Felhívás 4.4.3.1. pontban foglalt tartalmi
értékelési kritériumokból, amennyiben a projekt keretében megvalósuló fejlesztés a
Felhívás 6. számú szakmai mellékletében szereplő szabad vállalkozási zónának nem
minősülő településen valósul meg
 amely projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem
benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló
szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozóknál adóalapba beszámított bevételt
 amely projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem
benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló
szerinti mérlegfőösszegét
 amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az
APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem
benyújtásának időpontjában;
 amely azt a halászati és akvakultúra-termékek ágazatban használja fel;
 amely azt a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használja fel
 amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
3

 amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
 amely a versenyképtelen szénbányák bezárásához nyújtható támogatásról szóló
2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó vállalkozásnak minősül,
 akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné;
 amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a
651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésének feltételeivel
 amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel
 amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján
meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban
támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási kérelem
benyújtásáig még nem nyújtotta be.
A projekt megkezdése:
A projekt megvalósítása a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját
felelősségére megkezdhető.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a
projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba
lépését követő 18 hónapon belül, de legkésőbb 2018. december 31-ig.
A projekt területi korlátozása:
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon
kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem per- és
igénymentes (van kivétel a Felhívás szerint).
Kötelező vállalások:
1. Létszámtartás:
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két
lezárt üzleti éven keresztül fenntartja.
 a bázislétszámot (megelőző üzleti év létszáma) és
 a bázislétszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.
2. Személyi jellegű ráfordítás:
A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű
ráfordítása:
 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább
5%-kal növekszik a bázisévhez képest
VAGY
 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a
támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest
VAGY
 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő üzleti két évben összesen eléri
legalább a támogatási összeg 50%-át:
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3. Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel:
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő
2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevétel) növekménye:
 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a
támogatási összeget
VAGY
 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az
5%-ot
VAGY
 a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.
4. Megváltozott munkaképességű munkaerő száma:
Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül
sor és ehhez kapcsolódó tevékenységekre támogatást igényelnek a „Megváltozott
munkaképességű munkaerő létszáma” a kötelező vállaláshoz kapcsolódik.
Fenntartási kötelezettség és nyomon követés:
A támogatást igénylő a projekt befejezésétől számított 3 évig kell fenntartsa a projektet.
Előleg igénylése:
Előleg mértéke maximum az elnyert támogatás 50%-a, maximum 100 millió Ft.
Az elszámolható költségek köre:
Projektben támogatás csak ún. Induló beruházáshoz igényelhető.
Az induló beruházás olyan, tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló
beruházás, amely
 új létesítmény létrehozatalát, vagy
 egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését, vagy
 egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását
eredményezi, vagy
 egy olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi
felvásárlására irányul, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna.
Meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését eredményező induló beruházás esetén az elszámolható
költségeknek legalább 200%-kal meg kell haladniuk az eredeti tevékenység keretében használt
és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése
előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
A termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező induló beruházás
elszámolható költségei összegének meg kell haladnia az alapvetően megváltoztatandó eredeti
termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző
három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.
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Projekt költségvetésének lehetséges elemei (betartva a támogatható tevékenységekre vonatkozó
szabályokat):
Eszközbeszerzés költségei
a) Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése:
 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű
eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő
eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az
eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az
eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
 eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új
kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új
termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez
b) Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a
csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése:
 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű
eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő
eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat,tartalmazhatja az
eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az
eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
 eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új
kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új
termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
c) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez
kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése:
 közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei, amely
tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ
/adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök
beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
 közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, amely
tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ
/adattárolás költségeit,
 közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei,
amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó
információ / adattárolás költségeit.
d) A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi
munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése – csak abban az
esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű
személy foglalkoztatására kerül sor:
 új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz
csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely
tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és
üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás
költségét is.
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e) Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – csak abban
az esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű
személy foglalkoztatására kerül sor:
 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez
szükséges, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése.
Építéshez kapcsolódó költségek
a) Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás a
Felhívás 3.1.c) bekezdése alapján a Felhívás 5.7. pontjában szereplő korlátozás
figyelembevételével
aa) az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége (A
felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is
szolgálnak):
 épületgépészeti gépek
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk
kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez
szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás,
távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó
berendezések, felszerelések, valamint villamos energiatermelő berendezés hulladék
hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések
 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati
csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,eső- és
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések,
felszerelések,
 szennyvíztároló,
 szellőzési, légfrissítő berendezések,
 felvonók,
 iparvágány,
 hűtőkamra,
 siló,
 ipari kapuk,
 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,
 őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és
fejlesztése.
ab) az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás,
korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj.
b) A termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek
munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás –
csak abban az esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén megváltozott
munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor:
 akadálymentesítést célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás költsége
 ingatlan akadálymentesítését célzó átalakítás és korszerűsítés költsége.
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Immateriális javak beszerzésének költsége
a) Az új termelő berendezés működtetéséhez szükséges információs technológiafejlesztéshez
kapcsolódó szoftverek beszerzése:
 termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése
és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
 immateriális javak (licenc) költségei,
 testreszabás költségei,
 migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
 betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
b) Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzésének költsége, vételára a Felhívás 3.1.e) pontja alapján, amennyiben megfelel az
alábbi feltételeknek:
 azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel,
 a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési
leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől
vásárolják meg,
 azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei
között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.
c) Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – csak abban az
esetben számolható el, amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű
személy foglalkoztatására kerül sor:
 Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, az akadálymentes munkavégzéshez
szükséges szoftverek beszerzésének költségei.
Nem elszámolható költségek köre:
1. a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként
nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
2. a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült, továbbá a 651/2014/EU rendelet
1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő
eszközhöz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely költség, így különösen
 műszaki gépek, berendezések,
 immateriális javak,
 és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke,
3. a nem gyártáshoz kapcsolódó fosszilis tüzelő berendezés és a hozzá tartozó energiatároló
és szállító berendezés költsége,
4. a jelen Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő 1011-1107, illetve 1610- 1729
TEÁOR kód alatt megvalósuló fejlesztések esetében a gyártáshoz kapcsolódó fosszilis tüzelő
berendezés és a hozzá tartozó energiatároló és szállító berendezés költsége,
5. pelletáló és brikettáló berendezések költsége, kivéve, ha a projekt a támogatást igénylő
termelő tevékenységéből származó melléktermék továbbfeldolgozására irányul,
6. garanciális költségek,
7. a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más
telephelyre történő áttelepítési költsége,
8. franchise díj,
9. a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,
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10. előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem készítés,
menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése,
megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj),
11. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei,
12. kamatköltségek,
13. működési és általános költségek (rezsi),
14. reprezentációs költségek,
15. utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan, vagy
vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható),
16. kiszállási díj,
17. jogszabály-frissítési díj,
18. fordítási költségek,
19. levonható ÁFA,
20. jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése,
21. földmunkagépek, útépítőgépek, 22. szerszámkészlet,
23. műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
24. meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép
teljesítménye, paramétere megváltozik,
25. eszközök leszerelési költsége,
26. szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,
27. azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy
egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást
igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,
28. irodabútor,
29. készletek beszerzése,
30. termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási,
forgalom utáni) díja,
31. nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével,
32. infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek
minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási,
anyagigazgatási költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható), valamint
az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg,
33. informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége,
34. terméktámogatási díj.
Támogatás értékelése:
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
 2015. augusztus 15., 2015. augusztus 15-ét követően minden hónap 15. napja.
A benyújtott pályázat a Felhívásban rögzített tartalmi értékelési szempontok szerint kerül
kiértékelésre és pontszám szerint sorba rendezésre.
A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek.
Forrás: www.palyazat.gov.hu
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