Pályázati felhívás
Mikro-, kis- és
középvállalkozások
kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása
kombinált hiteltermék
keretében
(GINOP-1.2.3-8.3.4-16)
Támogatás igényelhető:
- Új eszköz beszerzésére – VTSZ lista szerint
- Új épület építésére, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez
kapcsolódó meglévő épületek átalakítására, bővítésére, korszerűsítésére,
épületgépészeti beruházások végrehajtására
- Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és
szoftverek (hardver, szoftver) beszerzésére – VTSZ és TESZOR lista
- Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzésére
- A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó
tevékenységekhez

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:

minimum 5 millió Ft, maximum 50 millió Ft
Igényelhető kölcsön: minimum 10 millió Ft, maximum 145 millió Ft

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 30 %
Az önerő mértéke: legalább 10%
A kölcsön kamata: évi 2%
A kölcsön futamideje: maximum 15 év
A támogatás igénylésére jogosult az a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
amely:
• legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
• statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum
1 fő volt, valamint
• a legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétele minimum 15 millió Ft volt.

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését, az
alábbi elérhetőségeken kérhet további felvilágosítást:
Telefon: 32/520-300, 30/200-6622
E-mail: info@nmrva.hu

Pályázati felhívás
Mikro-, kis- és
középvállalkozások
kapacitásbővítő
beruházásainak támogatása
(GINOP 1.2.2-16)
Támogatás igényelhető:
- Új eszközök, gépek beszerzésére, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítására VTSZ lista szerint
- A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához
kapcsolódó új eszközök beszerzésére
- Információs technológiafejlesztésre – hardvereszközök, hálózati
eszközök és telekommunikációs eszközök beszerzésére
- Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek
beszerzésére, TESZOR lista szerint
- Domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés költségére

Igényelhető vissza nem térítendő támogatás:

minimum 5 millió Ft, maximum 40 millió Ft
Támogatási intenzitás az Észak-magyarországi régióban: 50%
Az önerő mértéke: legalább 25%
A támogatás igénylésére jogosult az a mikro-, kis- vagy középvállalkozás,
amely:
• legalább 1 teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik, valamint
• statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő
volt.

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését,
az alábbi elérhetőségeken kérhet további felvilágosítást:
Telefon: 32/520-300, 30/200-6622
E-mail: info@nmrva.hu

