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VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci
megjelenésének támogatása
Pályázati kód

VEKOP-1.3.1-16

Támogatás megnevezése

VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások
piaci megjelenésének támogatása

Támogatás formája

vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja

egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás összege (Ft)

1.230.000.000

Beadás kezdete

2016.05.09.

Beadási határidő

2018.05.09.

Támogatás célja

A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja
elősegíteni a hatékony külpiaci
marketingtevékenység támogatása, kiállításokon,
vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a
piaci versenyben való eredményes részvételhez
szükséges tudás biztosítása által.

Kedvezményezettek köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások

Támogatási feltételek

A Felhívás 3.1. pontja szerint.

Támogatás mértéke

50%

Támogatási minimum összege (Ft)

1.500.000

Támogatási maximum összege (Ft)

10.000.000

Támogatott projektek száma (minimum - maximum)

150 - 200

GINOP-1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
Pályázati kód

GINOP-1.2.2-15

Támogatás megnevezése

GINOP-1.2.2-15 - Mikro-, kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Támogatás formája

vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja

egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás összege (Ft)

60.000.000.000

Beadás kezdete

2015.07.09.

Beadási határidő

2017.07.10.

Támogatás célja

Hazai KKV-k termelési és szolgáltatási kapacitásainak
bővítése

Kedvezményezettek köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások

Támogatási feltételek

A felhívásban rögzítettek szerint.

Támogatás mértéke

Max. 35-70% (ha nem szabad vállalkozási zónában
vagy az összes elszámolható költség nagyobb, mint
55 millió Ft, akkor max. 50%)

Támogatási minimum összege (Ft)

5.000.000

Támogatási maximum összege (Ft)

50.000.000

Támogatott projektek száma (minimum - maximum)

1000 - 2000

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált
hiteltermék keretében
•

Pályázati kód

GINOP-1.2.3-8.3.4-16

•

Támogatás megnevezése

GINOP-1.2.3-8.3.4-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

•

Támogatás formája

vissza nem térítendő

•

Támogatás elnyerésének módja

•

Forrás összege (Ft)

112.500.000.000

•

Beadás kezdete

2017.02.15.

•

Beadási határidő

2019.02.15.

•

Támogatás célja
A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási
potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz- és
infrastrukturális ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi
felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kölcsön együttes biztosítása révén segítse a szabad
vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és

•

Kedvezményezettek köre Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be
azon mikro-, kis-, és középvállalkozások : a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó
lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt, c) amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az
adóalapba beszámított bevétele minimum 20 millió Ft d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni
vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei, Jogi forma szerint: A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, b) SZJA
hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek c) szövetkezetek

•

Támogatási feltételek
elektronikus és

Vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában Nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumok a támogatást igénylő által benyújtott nyilatkozat

•

Támogatás mértéke

90%

•

Támogatási minimum összege (Ft)

5.000.000 VNT minimum igényelhető összeg

•

Támogatási maximum összege (Ft)

50.000.000 VNT maximum igényelhető összeg

•

Támogatott projektek száma (minimum - maximum)

standard kiválasztási eljárásrend

750 - 7500

GINOP-1.2.1-16 - Mikro-, kis- és
középvállalkozások termelési
•

Pályázati kód

GINOP-1.2.1-16

•

Támogatás megnevezése

GINOP-1.2.1-16 - Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési

•

Támogatás formája

vissza nem térítendő

•

Támogatás elnyerésének módja

•

Forrás összege (Ft)

24.000.000.000

•

Beadás kezdete

2017.01.25.

•

Beadási határidő

2019.01.25.

•

Támogatás célja
A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely
során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott
telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és
vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg
nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez,
így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a
fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez.

•

Kedvezményezettek köre

feldolgozóipari KKV-k

•

Támogatási feltételek

A felhívásban foglaltak szerint.

•

Támogatás mértéke

50%

•

Támogatási minimum összege (Ft)

25.000.000

•

Támogatási maximum összege (Ft)

250.000.000

•

Támogatott projektek száma (minimum - maximum)

standard kiválasztási eljárásrend

150 - 250

VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások
piaci megjelenésének támogatása
Pályázati kód

VEKOP-1.3.1-16

Támogatás megnevezése

VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások
piaci megjelenésének támogatása

Támogatás formája

vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja

egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás összege (Ft)

1.230.000.000

Beadás kezdete

2016.05.09.

Beadási határidő

2018.05.09.

Támogatás célja

A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja
elősegíteni a hatékony külpiaci
marketingtevékenység támogatása, kiállításokon,
vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a
piaci versenyben való eredményes részvételhez
szükséges tudás biztosítása által.

Kedvezményezettek köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások

Támogatási feltételek

A Felhívás 3.1. pontja szerint.

Támogatás mértéke

50%

Támogatási minimum összege (Ft)

1.500.000

Támogatási maximum összege (Ft)

10.000.000

Támogatott projektek száma (minimum - maximum)

150 - 200

