Logisztikai szolgáltató központok
fejlesztéseinek támogatása

Pályázat kódja

GINOP-1.2.5-15

Keretösszeg

4 milliárd Ft

Támogatási összeg

25–100 millió Ft

Intenzitás

maximum 50%

Pályázók köre

 Mikro-, kis- és középvállalkozások,
 nagyvállalkozások,
 szövetkezetek.

Területi szűkítés

konvergencia régió

Beadás kezdete

2016. február 29.

Megvalósítási idő

12 hónap

Támogatható tevékenységek

Ágazati szűkítés
VTSZ, TESZOR lista

Tipp! Kattintson a menüpontokra a navigáláshoz!

Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó
 eszközbeszerzés,
 információs technológia-fejlesztés,
 alapinfrastruktúra bővítés, korszerűsítés
és ingatlan beruházás,
 gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzések.
Kizárólag a Felhívás 1. sz. szakmai
mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás
szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó
tevékenységek támogathatóak.
-
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Pályázók köre:
 Mikro-, kis-, és középvállalkozások
a) amely rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot
jelentő) üzleti évvel;
b) amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt;
c) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
fióktelepei;
d) amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással rendelkeznek.
 Nagyvállalkozások
a) csak abban az esetben, amennyiben a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő
két teljes lezárt üzleti évben realizált nettó árbevételük legalább 50%-a KKV-k számára
nyújtott logisztikai szolgáltatásból származik;
b) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei;
c) amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással rendelkeznek.

Önállóan támogatható tevékenységek:
 Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése,
 Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó
új informatikai eszközök és szoftverek.
A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. sz. szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás
szerinti logisztikai szolgáltatások fejleszthetőek. Egy projekt akkor tekinthető logisztikai
szolgáltatásfejlesztésnek, ha
 a Pályázó utolsó teljes (365 napos), lezárt üzleti évéhez kapcsolódó beszámolója szerinti
főtevékenysége szerepel a logisztikai szolgáltatásokat tartalmazó 1. számú szakmai
melléklet „Logisztikai Alapszolgáltatások” fejezetében felsorolt listán,
 továbbá a fejlesztendő tevékenysége szintén szerepel a logisztikai szolgáltatásokat
tartalmazó 1. számú szakmai melléklet valamely fejezetében.
Tipp! Kattintson a menüpontokra a navigáláshoz!
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Önállóan nem támogatható tevékenységek:
 Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra
bővítés, korszerűsítés és ingatlan beruházás – a projekt összköltségének legfeljebb 25%-áig.
 Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási
licenc, gyártási know-how beszerzések.

Területi korlátozás:
 Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatás összege:
 25 – 100 millió Ft

Projekt maximális összköltsége:
 Nem releváns.

Előleg mértéke:
 KKV-k esetében a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a, de legfeljebb 50 millió Ft,
nagyvállalatok esetében a megítélt támogatás legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 25 millió Ft.

Projekt megvalósítási ideje:
 A Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Határidő:
 A pályázatok benyújtása 2016. február 29-étől 2018. február 28-áig lehetséges.

Támogatási intenzitás:
 A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Tipp! Kattintson a menüpontokra a navigáláshoz!
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A Felhívás 1. számú szakmai melléklete
A logisztikai tevékenységek TEÁOR besorolása:
A támogatható tevékenységek a logisztikai alapszolgáltatások, illetve az ezt kiegészítő logisztikai és egyéb
szolgáltatásokhoz szükséges beruházások, korszerűsítések.
I. Logisztikai alap-, kiegészítő és egyéb szolgáltatások (Szolgáltatások jegyzéke (9004/2002. (SK.7.) KSH
közlemény melléklete, illetve 9002/2007. (SK.3.) KSH közlemény alapján) a következők:
Logisztikai alapszolgáltatások:
4920 Vasúti áruszállítás
4941 Közúti áruszállítás
4942 Költöztetés
4950 Csővezetékes szállítás
5020 Tengeri áruszállítás
5040 Belvízi áruszállítás
5121 Légi áruszállítás
5210 Raktározás, tárolás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5223 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 Rakománykezelés
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5310 Postai tevékenység (egyetemleges kötelezettséggel)
5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység
8292 Csomagolás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Logisztikai kiegészítő szolgáltatások:
3316 Repülőgép, űrhajó gyártása
4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás
4730 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8110 Építményüzemeltetés
Egyéb szolgáltatások:
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
5629 Egyéb vendéglátás
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés
7500 Állat-egészségügyi ellátás
8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
II. Logisztikai alap-, kiegészítő és egyéb szolgáltatások a korábbi (2003-as) besorolás (Szolgáltatások
jegyzéke (9004/2002. (SK.7.) KSH közlemény melléklete alapján) alapján a következők:
Logisztikai alapszolgáltatások:
60.10.2 Vasúti teherszállítás
60.10.3 Vasúti tolatás, vontatás

Tipp! Kattintson a menüpontokra a navigáláshoz!
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60.24 Közúti teherszállítás
60.30 Csővezetékes szállítás
61.10.2 Tengeri teherszállítás
61.20.2 Belvízi teherszállítás
61.20.3 Hajó kölcsönzése legénységgel, belvízi vontatás, tolatás
62.10.2 Menetrend szerinti légi teherszállítás
62.20.2 Nem menetrend szerinti légi teherszállítás
63.1 Rakománykezelés, tárolás, raktározás
63.2 Egyéb, szállítást segítő tevékenység
63.4 Szállítmányozás
64.1 Postai, futárpostai tevékenység
74.82 Csomagolás
74.87.17.5 Anyagmozgatás
74.87.17.9 Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás (pl. vámügyintézés)
Logisztikai kiegészítő szolgáltatások:
50.20.21 Egyéb gépjármű javítása
50.20.22 Egyéb gépjármű elektromos rendszerének javítása
50.20.23 Egyéb gépjármű karosszéria javítása
50.20.31 Gépjárműmosás
50.20.32 Út menti gyorssegély
50.50 Üzemanyag-kiskereskedelem
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.60.15 Őrző-védő szolgálat
Egyéb szolgáltatások:
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.30.13. Önkiszolgáló étkeztetés
55.30.14 Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás
55.51.10.4 Egyéb munkahelyi étkeztetés
55.51.10.9 Egyéb, korlátozottan igénybe vehető vendéglátás
74.30.11 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés (pl. növény-egészségügyi, állat-egészségügyi vizsgálat)
85.1 Humán-egészségügyi ellátás
85.20 Állat-egészségügyi ellátás
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