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Részletek a GINOP-1.2.8-20 pályázatról

KKV

Pályázat neve A mikro-, kis-és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Pályázat kódszáma GINOP-1.2.8-20

Önnek ideális, ha Eszközbeszerzés, technológiai fejlesztés, ingatlanberuházás, esetleg üzletfejlesztés-
képzés közül bármelyik mellett a megújuló energia felhasználását tervezi 
vállalkozásában. A fejlesztéssel érintett épületben működő termelési eszközök teljes 
villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező napelemes rendszer kerülhet 
telepítésre (úgy, hogy a napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal 
haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye). A napelemes 
rendszer a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Támogatás formája Visszatérítendő támogatás, amely az elvárt gazdasági mutatók teljesülése esetén részben 
vagy egészben vissza nem térítendővé alakulhat.

Pályázati keretösszeg 33,3 milliárd Ft

Várható nyertes pályázatok száma 1300-1600 db

Pályázók köre Mikro-, kis- és középvállalkozások (kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 249 
főig), szövetkezetek

Ennyi lezárt teljes üzleti évvel kell 
rendelkezni

Legalább 1 lezárt teljes üzleti év

Elvárt statisztikai létszám a korábbi 
évekből

A támogatási kérelmek benyújtását megelőző 2020. április hónapban minimum 5 fő volt.

Támogatott fejlesztések Komplex fejlesztési támogatás keretében eszközök gépek beszerzése, gyártási 
technológiák, IT eszközök beszerzése, infrastrukturális és ingatlan beruházás, tanácsadás-
képzés meghatározott százalékban, valamint az 5kWp feletti névleges teljesítményű 
napelemes rendszerek telepítése a projekt teljes költségének max. 50%-ban.

Igényelhető támogatás 5.000.000 – 153.000.000 Ft-ig előfinanszírozással

Támogatási intenzitás • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 
maximum 70%-a lehet.

• A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

Kizáró tényezők • Lakhatási célú ingatlan fejlesztése nem támogatható
• A vállalkozás saját tőkéje 2018-ban (ill. a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben) negatív volt 
• Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése nem támogatható
• Pala fedésű tetőszerkezetre nem telepíthető napelemes rendszer
• Mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozások
• NAV-os végrehajtás alatt álló vállalkozások
• Közép-Magyarországi régió területén lévő (Budapest és Pest megye) beruházások  

a VEKOP-1.2.6-20 pályázat kerétben támogathatók

Pályázat linkje: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-
termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1

Beadási határidő 2020. május 29-től november 2-ig, illetve forráskimerülésig. A pályázatok elbírálása  
a beérkezések sorrendjében történik.

Beadási lehetőség átmenetileg szüneteltetve 2020.06.16-tól!
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