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Részletek a GINOP Plusz-1.3.1-21 pályázatról
Pályázat neve

„Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és
középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása

Pályázat kódszáma

GINOP Plusz-1.3.1-21

Támogatás célja

A vállalati, közületi és lakossági zöldgazdasági beruházásokat kiszolgálni képes hazai
gyártói bázis támogatása. Ennek érdekében a felhívás célcsoportjába tartoznak az
energiahatékonysági, elektromobilitási vagy vízgazdálkodási technológiákat gyártó
vállalkozások, továbbá az egyszer használatos műanyagokat helyettesítő vagy másodlagos
alapanyagokat előállító és felhasználó vállalkozások.

Pályázók köre

A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és középvállalkozások melyek:
• IFKA előminősítéssel rendelkeznek
• rendelkeznek legalább 1 lezárt üzlet évvel
• legalább 3 fő átlagos statisztikai létszám az utolsó lezárt üzleti évben
• utolsó jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele
legalább 30 millió forint
• Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek
• nem tartoznak KATA hatálya alá
• budapesti fejlesztési helyszín nem támogatható

Támogatott tevékenységek

•
•
•
•
•
•

eszközbeszerzés
infrastrukturális és ingatlan beruházás
tanácsadás
eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzése
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy
vásáron való részvétel
• kísérlet-fejlesztés
• információs technológia-fejlesztés
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása legfeljebb a projekt
elszámolható összköltségének 50%-át érheti el. Min. 5 kWp névleges teljesítményű
napelemes rendszer telepítése támogatható.

Támogatás formája

Visszatérítendő támogatás, mely bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy
egészben vissza nem térítendővé válik.

Pályázati keretösszeg

30 milliárd Ft, 150 db támogatott projekt

Igényelhető támogatás

20 000 000 Ft – 1 500 000 000 Ft

Támogatási intenzitás

Támogatási kategóriától és területi besorolástól függően 40-50%. Nyertes pályázat esetén
100% előleg igényelhető.

Pályázat linkje:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-131-21-zld-nemzeti-bajnokok-a-zldgazdasg-terletnmkd-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiafejlesztsnek-tmogatsa-1

Beadási határidő

1. benyújtási szakasz: 2021. december 9. 8:00-tól 2021. december 16. 10:00 óráig
2. benyújtási szakasz: 2022. február 10. 8:00-tól 2022. február 24. 12:00 óráig

VPP Solar Kft.

Tel.: +36 1 796 66 66, +36 20 469 90 40

Email: fuzia@fuzia.hu

Cím: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., C. épület, III. emelet

