
 

 

Módosult a Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása című 

felhívás 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex 

fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.7-17 kódszámú) felhívás a mai nappal módosult az 

alábbiak szerint: 

- A Felhívás 3.4.1.1. p) pontja az alábbiak szerint módosult: „A támogatást igénylőnek vállalnia 

kell, hogy a jelen felhívás keretében benyújtott támogatási kérelemben bemutatott fejlesztését egy 

komplex projekt részeként valósítja meg, azaz a jelen felhívásban támogatott tevékenységek mellett az 

alábbi tevékenységek legalább egyike megvalósul, vagy megvalósításra került és a támogatási 

kérelemben bemutatásra kerül azok egymáshoz kapcsolódása: 

pa. Külpiacra jutás és piaci megjelenés 

pb. Ipari folyamatok digitalizációjához hozzájáruló technológiai beszerzések 

pc. A folyamatok automatizálása, korszerű vállalati IT megoldások bevezetése 

pd. Kísérleti fejlesztés, prototípusfejlesztés, K+F-hez kapcsolódó eszközbeszerzés, infrastrukturális 

fejlesztés, immateriális javak beszerzése, iparjogvédelem 

pe. Képzés, kompetenciafejlesztés  

pf. GINOP pénzügyi eszközök igénybevétele. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelemben szereplő és a közhiteles/közigazgatási adatbázisokban 

szereplő adatok különbözősége esetén a közhiteles/közigazgatási adatbázisokban szereplő adatok kerülnek 

figyelembevételre a támogatási kérelem értékelése során.” 

- A Felhívás 4.4.2.3. Tartalmi értékelési szempontok 4) szempontja az alábbiak szerint 

módosult:  

4) A projekt komplexitása: jelen Felhívásban bemutatott fejlesztés olyan komplex 
projekt részeként kerülnek megvalósításra, melyekhez kapcsolódóan a 
támogatást igénylő megvalósít vagy megvalósított tevékenységet a következők 
közül: 

a) Külpiacra jutás és piaci megjelenés 

b) Ipari folyamatok digitalizációjához hozzájáruló technológiai beszerzések 

c) A folyamatok automatizálása, korszerű vállalati IT megoldások bevezetése 

d) Kísérleti fejlesztés, prototípusfejlesztés, K+F-hez kapcsolódó 

eszközbeszerzés, infrastrukturális fejlesztés, immateriális javak beszerzése, 

iparjogvédelem 

e) Képzés, kompetenciafejlesztés.  

f) GINOP pénzügyi eszközök igénybevétele 
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- A Felhívás 4.4.2.3.1. A tartalmi értékeléshez kapcsolódó információk fejezet i) pontja az 

alábbiak szerint módosult:  



 

 

„A projekt komplexitása a Felhívás 4.4.2.3. 4) értékelési szempontjához kapcsolódóan: 

jelen Felhívásban bemutatott fejlesztés olyan komplex projekt részeként kerülnek 

megvalósításra, melyekhez kapcsolódóan a támogatást igénylő megvalósít vagy 

megvalósított tevékenységet a táblázatban szereplő a-f) tevékenységek közül. 

E felsorolt tevékenységek megvalósulhatnak akár saját forrásból teljes egészében, vagy részben 

hazai költségvetésből / európai uniós forrásból finanszírozott módon, az alábbiak szerint: 

 

Tevékenység Megvalósítás 

elfogadott módja 

Igazolás módja 

a) Külpiacra jutás és 

piaci megjelenés 

2017-ben támogatásra 

kerülő, vagy 2017-ben 

beadott és később 

támogatásra kerülő 

projekt az alábbi 

konstrukció(k) 

keretében: 

- GINOP-1.3.1. „Mikro-, 

kis- és 

középvállalkozások 

piaci megjelenésének 

támogatása”  

- GINOP-3.1.2. „Az 

infokommunikációs 

ágazatban működő 

mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

által előállított 

termékek és 

szolgáltatások 

piacosításának, 

nemzetközi piacokra 

való belépésének 

támogatása” 

támogatói 

okirat/támogatási 

szerződés 

2017-ben hazai vagy 

nemzetközi kiállításon 

vagy vásáron való 

megjelenés 

Kiállításon vagy 

vásáron való 

megjelenéshez 

kapcsolódó szerződés, 

a vonatkozó díjról 

kiállított számla, a 

számla kifizetéséről 

szóló igazolás 

b) Ipari folyamatok 

digitalizációjához 

hozzájáruló 

technológiai 

beszerzések 

2017-ben támogatásra 

kerülő, vagy 2017-ben 

beadott és később 

támogatásra kerülő projekt 

az alábbi konstrukció(k) 

keretében: 

támogatói 

okirat/támogatási 

szerződés 



 

 

- GINOP-3.2.6. 

„Versenyképes iparvállalatok 

tevékenységének emelt 

szintű  digitalizálása” 

c) A folyamatok 

automatizálása, 

korszerű vállalati IT 

megoldások 

bevezetése 

2017-ben támogatásra 

kerülő, vagy 2017-ben 

beadott és később 

támogatásra kerülő projekt 

az alábbi konstrukció(k) 

keretében: 

- GINOP-3.2.2. „Vállalati 

komplex infokommunikációs 

és mobilfejlesztések, 

felhőalapú online üzleti 

szolgáltatások terjesztésének 

támogatása” 

támogatói 

okirat/támogatási 

szerződés 

d) Kísérleti fejlesztés, 

prototípusfejlesztés,

K+F-hez kapcsolódó 

eszközbeszerzés, 

infrastrukturális 

fejlesztés, 

immateriális javak 

beszerzése, 

iparjogvédelem 

2017-ben támogatásra 

kerülő, vagy 2017-ben 

beadott és később 

támogatásra kerülő projekt 

az alábbi konstrukció(k) 

keretében: 

- GINOP-2.1.7. „Prototípus, 

termék-, technológia- és 

szolgáltatásfejlesztés” 

- GINOP-2.1.2. „Vállalatok 

K+F+I tevékenységének 

támogatása kombinált 

hiteltermék keretében”,  

- GINOP-2.2.1. „K+F 

versenyképességi és 

kiválósági együttműködések” 

- GINOP-2.1.3. „Iparjog”,  

A vállalkozás (vagy annak 

tulajdonosa, vagy 

munkavállalója) a támogatási 

igény benyújtását 

megelőzően, 2016-ban vagy 

2017-ben megadott és a 

támogatási igény 

benyújtásakor is oltalommal 

bíró olyan iparjogvédelmi 

oltalommal (ide nem értve a 

védjegyet) rendelkezik. 

támogatói 

okirat/támogatási 

szerződés, 

iparjogvédelmi 

oltalomról szóló 

igazolás 

e) Képzés, 

kompetenciafejleszt

és 

2017-ben támogatásra 

kerülő, vagy 2017-ben 

beadott és később 

támogatói 

okirat/támogatási 

szerződés 



 

 

támogatásra kerülő projekt 

az alábbi konstrukció(k) 

keretében: 

- GINOP-6.1.6. „Munkahelyi 

képzések támogatása mikro-, 

kis- és középvállalatok 

munkavállalói számára” 

f) GINOP pénzügyi 

eszközök 

igénybevétele 

2016-ban vagy 2017-ben 

támogatásra kerülő vagy 

2017-ben beadott és később 

támogatásra kerülő projekt 

az alábbi konstrukciók 

esetén: 

- GINOP-8.1.3/A-16 

„Nemzeti Technológiai és 

Szellemi Tulajdon kockázati 

tőkeprogram” 

- GINOP-8.3.1-16 

„Mikro-, kis- és 

középvállalkozások 

versenyképességének 

növelése hitel” 

- GINOP-8.4.1/B-16 

„KKV energia hitel” 

- GINOP-8.2.1-3.4.1-15 

„Támogatott beruházási hitel 

az Újgenerációs NGA és 

felhordó hálózatok 

fejlesztése című (GINOP-

3.4.1-2015 kódszámú) vissza 

nem térítendő támogatáshoz” 

kölcsönszerződés/a 

Nemzeti Technológiai 

és Szellemi Tulajdon 

kockázati tőkeprogram 

esetén a kockázati 

tőkealap kezelő által 

kiállított igazolás 

 

A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem mellékleteként nyilatkoznia kell a kapcsolódó 

projektrészekről, valamint arról, hogy azok megegyeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 

Nonprofit Kft. által kiadott előminősítés során bemutatott projekttartalmakkal.” 

 

 


