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A 2021-27-es Partnerségi Megállapodásról 
 
A Partnerségi Megállapodás mutatja be Magyarország fő kihívásait és kitűzi fejlesztési prioritásait. Rögzíti, 

hogy a Magyarországra érkező uniós fejlesztési források hogyan fogják támogatni Magyarország és az Európai 

Unió stratégiai céljait és meghatározza az uniós források eredményes és hatékony felhasználásának 

feltételeit. 

Magyarország Partnerségi Megállapodása összefoglalja a 2021-2027 közötti uniós fejlesztési ciklusra 

vonatkozó kohéziós fejlesztések (ERFA, KA, ESZA+, ETHA alapok) magyar fejlesztési beavatkozásait, a 

kapcsolódó koordinációs és végrehajtási mechanizmusok és a támogatási források megoszlásának 

ismertetésével. Ezzel biztos alapot nyújt a kohéziós források nemzeti érdekeknek megfelelő, hatékony 

felhasználásához. A forrásfelhasználás konkrét beavatkozásait az operatív programok tartalmazzák. A 

Partnerségi Megállapodásban rögzített koordinációs mechanizmusok, programok közötti lehatárolások a 

hazai fejlesztési programok kapcsolódásához is mérvadóak, hozzájárulva azok tervezhetőségéhez, 

megszilárdításához. 

A kohéziós források felhasználását a dokumentum egy 2030-ig szóló jövőképre és annak eléréséhez rendelt 

6 stratégiai célra alapozza.  Jövőképünk, hogy 2030-ra Magyarország azon 5 európai ország közé emelkedik, 

ahol a legjobb élni, dolgozni, alkotni és lakni. 
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2021-2027-es ciklus forrásfelhasználásának főbb keretei a következők: 

o A 7 éves keretköltségvetésből 35,1, a NextGenerationEU nevezetű új keretből pedig várhatóan 

a 16,2 milliárd eurónyi forrásra lesz majd jogosult az ország, azaz hatalmas pénztömegről beszélünk, 

ami a pénzköltés édes terhét jelenti majd, hiszen 6-7 év alatt kell ennyi pénzt felhasználni jól. 

o Alapvetően nem változik az intézményszeri struktúra a mostani ciklushoz képest, azért, mert ez már 

egy bizonyított, Brüsszel által auditált rendszer és így lehetővő teszi a minél gyorsabb 

forrásfelhasználást. Így tehát ugyanazok az Iránytó Hatóságok és koordinációs 

szervezetek maradnak, annyi lesz a különbség, hogy a NextGenEU miatt létrejön egy újabb 

koordinációs központ, várhatóan a Miniszterelnökségen belül. 

 

A palyazat.gov.hu-n elérhető az új Partnerségi Megállapodás tervezete hogy ezzel elindítsák a társadalmi 

egyeztetést, ennek keretében várják online is a szakmai hozzászólásokat, illetve terveznek céges 

rendezvényeket is, és várhatóan január végéig tart ez. Ezután március végéig kell benyújtani a végleges 

anyagot, majd ez alapján az Operatív Programokat várhatóan jövő nyáron hagyja majd jóvá az Európai 

Bizottság, az első éves előlegkifizetések pedig a jövő év harmadik negyedévében várhatók. 

 

OPERATÍV PROGRAMOK 

 Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP), 

 Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi Operatív Program (ZIKOP), 

 Mobilitás Operatív Program (MIOP), 

 Versenyképes Magyarország Operatív Program (VMOP), 

 Humánfejlesztési Operatív Program (HOP), 

 Digitális Megújulás Operatív Program (DIMOP) és 

 Magyar Akvakultúra-fejlesztési Operatív Program (MAKOP). 

 

Az operatív programokkal kapcsolatos változások 

 Ahogy látható, átnevezték az operatív programokat: a GINOP helyett VINOP nevű 

(Versenyképességi és Innovációs Operatív Program), valamint a KEHOP helyett a ZIOP nevű 

programból (Zöld Infrastruktúra Operatív Program). 

 Jelentős mértékű egyszerűsítést terveznek a pályázati rendszerben, ami kedvező lesz a 

pályázóknak és az intézményrendszernek is, a lehető leggyorsabb döntéshozatali 

mechanizmussal biztosítják a forrásokat a gazdasági szereplőknek. 

 Az új Operatív Programok neveit és a 7 éves cikluson belüli forrásarányait is jelezte az 

államtitkár: a VINOP súlya 30%-osz, és fele-fele részben oszlik meg vállalkozásfejlesztési és 

innovációs (KFI) célok között.  

 A ZIOP súlya 19%-os, és a korábbiakhoz képest jóval nagyobb mértékben fogják segíteni a 

gazdaság zöld átállítását és nemcsak az uniós klímavédelmi célokra lőnek, hanem annál többre. 
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 A Mobilitás fejlesztési OP (MIOP) alapvetően az IKOP utóda lesz, 20%-os lesz a súlya a 7 éves 

keretben, és az IKOP-ban megkezdett projekteket folytatják, zöld átállást célzó projekteket 

csinálnak belőle (vasút, vidéki úthálózat fejlesztése). 

 A Humánfejlesztési OP (HOP) a szociális, kulturális és oktatási programokat finanszírozza 

majd, 7%-os lesz a súlya a 7 éves keretből. 

 A korábbi TOP helyett Versenyképes Magyarország Operatív Program lesz (VMOP), aminek a 

súlya 13%-ról 20%-ra nő és itt az a cél, hogy a területi önkormányzatokat fogják bevonni az 

egyeztetésbe, illetve a végrehajtásba (feltehetően a megyei önkormányzatokat, nem a 

települések önkormányzatait). 

 A digitális megújulás Operatív Program a jelenlegi struktúrától eltérően nem annyira a 

kormányzati szervek digitális átállását finanszírozza majd, hanem az állami szolgáltatások piac 

és családi felhasználók felé való megteremtését, javítását. Az a cél, hogy ezeket a 

szolgáltatásokat a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetővé tegyék az embereknek. 

 A legkisebb keretösszegű Program a magyar akvakultúra fejlesztését támogatja. 

 A NextGenerationEU-n beüli legnagyobb forrástömeg felhasználásáról (RRF, nemzeti 

reformprogram) már zajlanak az egyeztetések a Bizottsággal, várhatóan 2 héten belül ezt is 

benyújtja a kormány Brüsszelnek és ekkor azt az anyagot is kiteszi társadalmi egyeztetésre. Az 

anyagban 9 fejlesztési terület lesz. 

 A 2021-2027-es keretköltségvetést és a NextGenerationEU-t is 350-es euró/forint árfolyam 

mellett tervezik. 
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PÁLYÁZATOK NAGYVÁLLALKOZÁSOKNAK 
 

Nagyvállalati beruházás támogatása – NBT2021 

 

A támogatás mértéke, összege, támogatási jogcímek 

 A legkisebb támogatható projektméret: 100 millió Ft 

 A beruházáshoz nyújtható támogatás összege: minimum 50 millió Ft. 

 Regionális beruházás esetén a megvalósítási hely függvényében: 20-50 % 

 Csekély összegű támogatás esetén a támogatás intenzitása: 50 % 

 

Ki nyújthat be pályázatot? 

 Nagyvállalat 

 Középvállalat, ha csoportszinten a projekt fizikai befejezését követő 2. évre eléri a minimum 150 

fő foglalkoztatotti létszámot 

 A fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma 10-33 között, 41-43 közötti tevékenység, 52.1 

raktározási tevékenység, vagy 46-47 közötti tevékenység 

 Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel. 

 A támogatást igénylő rendelkezik legalább 3 lezárt teljes üzleti évvel. 

 A támogatási igény benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 

árbevétel meghaladja a projekt elszámolható összköltségét. 

 Az utolsó lezárt, teljes üzleti év mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható 

összköltségét. 

 A támogatást igénylő támogatás legalább 100%-ára vonatkozó biztosíték rendelkezésre 

bocsátására köteles. 

 

Kötelező vállalás 

 Kötelező árbevétel és bérköltség növelés  

 Opcionális: Új munkahely teremtése 

 

Elszámolható költségek: 

 Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft 

értékű eszközök (minimum 25%) 

 Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházás (max.75%) 

 Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, 

korszerűsítés (maximum 75%) 

 Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként 

minimum nettó 30.000 Ft értékben. 

 Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése (maximum 

50%) 

 Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzésének költsége, vételára. 

 A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, 

hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatásának költsége. 

 Az energiahatékonysági-, megújuló energia felhasználást célzó költség elemek aránya nem 

haladhatja meg a 20%-ot. 

 

Link: https://kormany.hu/dokumentumtar/nagyvallalati-beruhazasi-tamogatasi-program 

  

https://kormany.hu/dokumentumtar/nagyvallalati-beruhazasi-tamogatasi-program
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Egyedi Kormánydöntéssel megítélt támogatás – EKD 

 

A Magyarországon beruházni kívánó magyar és külföldi vállalatok számára a Magyar Kormány EKD (egyedi 

kormánydöntéssel megítélt) vissza nem térítendő, utófinanszírozás keretében nyújtott készpénz-

támogatást biztosít nagy volumenű projektek megvalósítása esetén. 

 

A támogatási kérelmek benyújtása folyamatos! 

 

A támogatási formák: 

1. Regionális támogatás 

2. Kutatás-fejlesztési támogatás 

3. Képzési támogatás 

4. Adókedvezmények 

 

A projektek egyedi jellege, és az egyedi döntés miatt a források kombinációja is lehetséges, például a 

regionális támogatás és az adókedvezmények. 

 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 

 Regionális támogatás esetén: 

 KKV és nagyvállalat. 

 Új alapítású vállalkozás, vagy már működő vállalkozás. 

 Kutatás-fejlesztési támogatás esetén: 

 Nagyvállalat 

 

Link: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400210.kor 

  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400210.kor
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MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK, NAGYVÁLLALKOZÁSOK 
 

VINOP-2.1.2-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése –  

TERVEZET 

 

A pályázat újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia, szolgáltatás, előállításához nyújt 

támogatást a hazai vállalkozások részére, ezzel is hozzájárulva a jelentős szellemi hozzáadott értékkel 

rendelkező versenyképes termék, technológia, szolgáltatás létrejöttéhez. 

 

Előminősítés benyújtása NKFI Hivatalhoz vagy az SZTNH-hoz: 

 2021. február 1. – 2021. február 28. 

 2021. július 1. – 2021. július 30. 

 2021. december. 1 – 2021. december 30. 

 

Támogatási kérelmek benyújtása: 

 2021. március 1. – 2021. április 30. 

 2021. szeptember 1. – 2021. október 29. 

 2022. január 17. – 2022. március 2. 

 

Rendelkezésre álló keret: 136,67 milliárd Ft. 

Támogatás összege: 50 - 1000 millió Ft. 

Támogatási intenzitás: 

 költségvetési szerv esetén 100% 

 vállalkozás esetén 25%-100% 

 

Megnevezés Mikro, -kisváll. Középvállalat Nagyvállalat 

Ipari kutatás 70% 60% 50% 

Ipari kutatás együttműködésben 80% 75% 65% 

Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25% 

Kísérleti fejlesztés együttműködésben 60% 50% 40% 

Csekély összegű támogatás 100% 100% 100% 

É.-Magyarország, É.-Alföld, D.-Alföld, D.-

Dunántúl 70% 60% – 

Közép-Dunántúl, Pest megye egyes 

települései 55% 45% – 

Nyugat-Dunántúl 45% 35% – 

Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 30% – 
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Előleg igénylése: A támogatás 50 %-a 

Megvalósítási hely: Országosan elérhető, kivéve Budapest. A megvalósítási helyszínnek 90 nappal a 

támogatási kérelem beadását megelőzően kell bejegyzésre kerülnie. 

Megvalósítási időszak: 36 hónap 

 

Ki jogosult pályázni? 

1. Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok 

 amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel 

 amelyek éves átlagos statisztikai létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó 

lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt 

 amelyek kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

 az igényelt támogatása nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti év 

éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét, 

 nem nyújtható támogatás annak vállalkozásnak, amely 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívás – 

tavaszi és őszi kör is – keretéből támogatásban részesült, 

 rendelkeznek a NKFI Hivatal szakpolitikai szempontú támogató véleményével vagy a 2014. évi 

LXXVI. törvény 36.§ (1) bekezdése alapján a jogszabályban megjelölt illetékes Hivatal (SZTNH) által 

kiállított K+F tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolással. 

2. Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyéb, jogi 

személyiségű nonprofit szervezetek 

3. Kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek 

  

Vállalati KFI megvalósítása esetén: 

 csak vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet, 

 a konzorcium legfeljebb 3 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy 

kapcsolt vállalkozásai, 

 konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás. 

 Együttműködési KFI megvalósítása esetén: 

 konzorciumvezető közép illetve nagyvállalkozás lehet, 

 a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie, 

 a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy 

kapcsolt vállalkozásai. 

 

 Önállóan támogatható tevékenység: 

 Kísérleti fejlesztés (el kell érnie az elszámolható összköltségének legalább 50%-át) 

 Önállóan nem támogatható tevékenység: 

 Ipari kutatás 

 Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása 

 Információs technológiai fejlesztés: hardver és szoftverbeszerzés 

 A projekt céljához feltétlenül szükséges ingatlan beruházás 

 Projekt előkészítési tevékenység 

 Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél 

felmerült költségek) 

 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása 

 Általános (rezsi) költségek 

 Piacra vitel támogatása 
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Elszámolható költségek köre 

 Szakmai megvalósítás költségei 

- közreműködő munkatársak költségei (minimum 50%) 

- kapcsolódó szolgáltatások 

- anyagköltség (maximum 20%) 

 Beruházási költségek 

- eszközbeszerzés költségei – kutatási-fejlesztési célt szolgáló új eszközök és felszerelések, 

egyenként minimum nettó 500.000 Ft értékben 

- hardver beszerzés költségei – egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékben 

A projektben vagy kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás vagy regionális beruházási támogatás 

keretében van lehetőség eszköz elszámolására. Nagyvállalatok és/vagy a regionális beruházási támogatás 

kategória feltételeit nem teljesítő mezőgazdasági vállalkozások kizárólag kutatás-fejlesztési projekthez 

nyújtott támogatás keretében szerezhetnek be eszközöket (amortizáció). 

 Immateriális javak – szoftverek 

csomagolt szoftver és annak üzembe helyezése 

 Építéshez kapcsolódó költségek 

ingatlan építés (max. 280.000 Ft/nm fajlagosan), bővítés, átalakítás (max. 225.000 Ft/nm fajlagosan), 

korszerűsítés 

 Szakmai tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások 

előkészítés költségei (maximum 7%): előzetes engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli 

és tendertervek és ezek hatósági díjai valamint a közbeszerzés költségei (közbeszerzés maximum 1%) 

 Projektmenedzsment igénybevétele (maximum 2,5 %) 

 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (maximum 0,5%) 

 Rezsi (maximum 1 %) 

 Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató 

 

Kötelező vállalás 

A kedvezményezett a záró kifizetési igénylés benyújtásakor köteles csatolni az SZTNH által kiállított K+F 

tevékenységek arány meghatározását is tartalmazó igazolást, miszerint a projektben elvégzett feladatok a 

3.§ szerinti kutatás-fejlesztési tevékenységnek tekinthetők. 

 

Pályázati felhívás: még nem jelent meg, Társadalmi egyeztetés megtörtént 

Tervezet: https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-vinop-212-21-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-

innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-felhvs-tervezete- 

  

https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-vinop-212-21-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-felhvs-tervezete-
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-vinop-212-21-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-felhvs-tervezete-
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Irinyi Terv Beszállítói-fejlesztési Program  – ÉLIP BFP 

 

A támogatás fő célja a Magyarországon működő élelmiszeripari koordinátor szervezet vállalkozások, 

jellemzően a kiskereskedelmi láncok, a vendéglátóipar HORECA szegmens, illetve a közétkeztetés 

gazdasági szereplői által támasztott igények és a hazai élelmiszeripari beszállítói képességek közötti 

különbségek áthidalásának támogatása. 

 

Benyújtási határidők: 

 Koordinátor szervezetek regisztrációja: 2020.12.15-2021.02.28 

 Beszállítók regisztrációja IFKA fejlesztési terv elkészítéséhez: 2021.01.14.-2021.02.28 

 Támogatási kérelem benyújtása: 2021.03.09-2021.04.15. 

A projektterv kidolgozását az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. végzi, melynek díja 60.000.-Ft. Amennyiben a 

vállalkozás rendelkezik szabad de minimis kerettel, a fejlesztési terv kidolgozásának díja elszámolható a 

pályázat keretében. 

Megvalósítási időszak: 12-24 hónap 

 

A támogatás mértéke és összege: 

 Mikro-, kis- és kisvállalkozások esetében: 50 - 500 millió Ft. 

 Nagyvállalatok esetében: 50 - 2000 millió Ft. 

 Támogatási intenzitás: 30 – 50% 

 A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft 

 A támogatási összeg 100% előlegként lehívható. 

 

Feltételek: 

 Mikro-, kis- vagy középvállalkozások, és nagyvállalatok, melyek 

 rendelkeznek legalább 2 teljes, lezárt üzleti évvel, 

 éves átlagos statisztikai állományi létszámuk minimum 3 fő, 

 éves nettó árbevételük legalább 20 millió forint, 

 az egy főre eső személyi jellegű ráfordításuk összege legalább 2 millió forint/év, 

 végzett főtevékenységük alapján élelmiszeripari vállalkozásoknak minősülnek, vagy 

tevékenységük között az élelmiszeripari tevékenység jelen pályázati felhívás megjelenését 

megelőzően legalább 1 évig folyamatosan megtalálható, azaz TEÁOR besorolás szerint 

tevékenységi körük kiterjed a TEÁOR 10 és 11 főcsoportba bármely alcsoportjára, kivéve a 109-es 

alcsoportot, 

 a vállalkozás vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik Magyarországon saját tulajdonú székhellyel, 

telephellyel vagy fiókteleppel, 

 a vállalkozásnak vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző legutolsó 

lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható 

összköltségét. 

 a vállalkozásnak vagy kapcsolt vállalkozásának legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló 

szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét. 

Ki lehet koordinátor szervezet: 

 Kiskereskedelmi láncok, vendéglátóipari HORECA szegmens, vagy közétkeztetés gazdasági 

szereplői. 

 Közép-, vagy nagyvállalat. 

 Benyújtást megelőző 3 lezárt üzleti év valamelyikében éves nettó árbevétele meghaladja a 2 

milliárd forintot. 
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Támogatható tevékenységek: 

 Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az 

automatizált termelési rendszerek fejlesztését, termékkínálat bővítését lehetővé tevő gyártási 

technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, robottechnológia alkalmazását, 

intelligens gyártási megoldások beszerzését. 

 Információs technológia-fejlesztés. 

 Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához 

kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és 

kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik. A primőr mezőgazdasági termékek 

előállítói esetében beleértendők az agrotechnológiai és a post harvest technológiák is. 

 Ingatlan és infrastruktúra beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, zöld mezős építés, bővítés, 

átalakítás, korszerűsítés. 

 Tanácsadási szolgáltatások, kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált minősített 

szakértőktől vagy tanácsadóktól. 

 Képzéseken való részvétel. 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

 

Elszámolható költségek: 

 Személy jellegű költségek (bruttó bér + járulékok) 

 Kutatási és tudásközvetítő szervezettől vagy nagyvállalkozástól kirendelt, munkaerő költsége 

 Az innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége 

 Gyártási dokumentáció elkészítése igénybevett szolgáltatásként 

 Gyártmányfejlesztési dokumentáció elkészítése igénybevett szolgáltatásként 

 Megvalósíthatósági tanulmány készítése (Új termék fejlesztése esetén) 

 Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű 

eszközök, valamint a kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés és betanítás költsége 

 Tárgyi eszköz bérlése 

 Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége. 

 Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan beruházások. 

 Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó hardver beszerzése egyenként 

minimum nettó 30.000 Ft értékben. 

 Új termelő eszköz beszerzéséhez, működtetéséhez kapcsolódó szoftverek beszerzése. 

 Az új termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének 

költsége, vételára. 

 A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, 

hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége. 

 K+F tevékenységhez kapcsolódó anyagköltség. 

 Szerződéses kutatás, a külső forrásokból szokásos piaci feltételek mellett megvásárolt vagy 

licencia tárgyát képező műszaki ismeretek és szabadalmak költsége, valamint a tanácsadás és 

hasonló szolgáltatások költsége. 

 Iparjogvédelmi tevékenység 

 Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység. 
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Kötelező vállalások: 

 Éves, egy főre eső árbevétel százalékos növekedése. 

 Éves, egy főre eső bruttó hozzáadott érték növekedése. 

 Statisztikai létszáma nem csökkenhet 90%-os érték alá a fenntartási időszak végéig. 

A fentieken túl az alábbi további mutatók választhatók (legalább 3): 

 Éves, egy főre eső százalékos bérnövekedés 

 Kutatásra-fejlesztésre fordított összeg növekedés 

 Export értékesítés növekedése az éves árbevétel százalékában (%) 

 A beruházás eredményeként várható élőmunka kiváltás a teljes létszám százalékában (%) 

 Immateriális javak értékében történő növekedés (pl. szellemi termék, prototípus létrehozásával) 

 Tárgyi eszközök értékében történő növekedés 

 Iparjogvédelmi oltalmak száma 

 Új prototípusok száma 

 Újonnan bevezetett integrált minőségirányítási rendszerek száma 

 Újonnan bevezetett integrált vállalatirányítási rendszerek száma 

 Dokumentált felsőoktatási együttműködések száma 

 

Biztosítékok: 

 A támogatást igénylő támogatás legalább 100%-ára vonatkozó biztosíték rendelkezésre 

bocsátására köteles. 

 A támogatást igénylő valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló 

beszedési megbízás. 

 Biztosíték lehet: 

 pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, 

 pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezesség, 

 ingatlan jelzálogjog legfeljebb 70%-ig vagy 

 óvadék 

 

A pályázat elbírálása során a legfontosabb szempontok: 

 Az élelmiszerláncokhoz kapcsolódó beszállítói státuszt fejlesztő területekhez, termékkörhöz vagy 

technológiához (pl. csomagolás) kapcsolódó problémák megoldására alkalmas beruházások, 

 Az élelmiszer kiskereskedelemben vagy HORECA szegmensben, illetve közétkeztetésben 

magasabb növekedési potenciállal rendelkező termékkörökhöz kapcsolódó beruházások, 

 Importkiváltás valósítható meg 

 Új beszállítók bevonása, fejlesztése 

 Meglévő beszállítói szint javítása mennyiségi, minőségi javulás, választéknövelés, beszállítói szint 

ugrás 

 Új termék létrehozása 

 Hozzáadott értéke növekedése 

 Új export piacokon való megjelenés 

 Új (nagyvállalati) vevő(k) számára történő beszállítás 

 Energia-megtakarítás vagy megújuló energia felhasználási arányának növelése 

 

Link: https://tejtermek.hu/cikkek/altalanos-hirek/irinyi-terv-elelmiszeripari-beszallito-fejlesztesi-program 

  

https://tejtermek.hu/cikkek/altalanos-hirek/irinyi-terv-elelmiszeripari-beszallito-fejlesztesi-program
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MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
 

GINOP-1.2.12-20 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása -  

 

A konstrukció keretében kapott összeget, a kedvezményezett vállalkozás visszatérítendő támogatásként 

(hitel 0%-s kamattal) kapja. A jól teljesítő vállalkozásoknak lehetőségük van, a kapott összeg maximum 

90%-át vissza nem térítendő támogatássá alakítani. 

Rendelkezésre álló keret: 5,149 milliárd Ft (15-25 db) 

Benyújtható: 2021.02.15-2021.03.30. 

Támogatás összege: 30 - 500 millió forint. 

Támogatási intenzitás: 35-60% 

Megvalósítási hely: Közép-Magyarországi Régión kívül. 

Megvalósítási időszak: 18 hónap 

 

Támogatható tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, 

automatizált termelési rendszerek fejlesztése, gyártási technológiák fejlesztése, 

folyamatautomatizálási eszközök, szenzor- és vezérlési technológiák fejlesztése, robottechnológia 

alkalmazása, intelligens gyártási megoldások beszerzése. (a projekt elszámolható összköltségének 

legalább 20%-át el kell érnie) 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak 

beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltség legfeljebb 30%-át érheti 

el). 

 A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt 

telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 

50%-át érheti el). 

 Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át 

érheti el). 

 Tanácsadási szolgáltatás igénybevétele, előre rögzített listán szereplő szolgáltatók valamelyikétől. 

(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el) 

 Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű 

munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált 

szolgáltatóktól vehető igénybe. (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti 

el) 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési 

folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia 

előállításával (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érhetik el). 

 

Feltételek 

 Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek  

 rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, 

 esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevételét, 



14 
 

 a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

 gazdálkodási formakód szerint, Kft, Bt, Rt, Kkt, Agrárgazdasági szövetkezet, SE,SCE, Külföldi 

vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni cég, közös vállalat, 

 teljesíti a következő feltételek valamelyikét: 

o éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben elérte a minimum 50 főt, vagy  

o a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti év éves 

beszámoló szerinti értékesítés nettó árbevételének legalább 50%-a, a TEÁOR 10 és 11 

besorolás alá tartozó élelmiszer-feldolgozó tevékenységből származott  

(Az 50 fős létszám, és a TEÁOR 10,11 besorolás alá eső tevékenységek árbevételre vonatkozó 

minimum 50 %-s elvárása közül bármely figyelembe vehető) 

 saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem 

negatív, 

 fő tevékenysége, illetve fejlesztendő tevékenysége legkésőbb 2020.07.30-ig bejegyzésre került, 

illetve az alábbi tevékenységek valamelyike: 

 

 1011 Húsfeldolgozás, -tartósítás1012 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 

 1013 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 

 1031 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás 

 1032 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 

 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 

 1041 Olaj gyártása 

 1042 Margarin gyártása 

 1051 Tejtermék gyártása 

 1052 Jégkrém gyártása 

 1061 Malomipari termék gyártása 

 1062 Keményítő, keményítőtermék gyártása 

 1071 Kenyér; friss pékáru gyártása 

 1072 Tartósított lisztes áru gyártása 

 1073 Tésztafélék gyártása 

 1081 Cukorgyártás 

 1082 Édesség gyártása 

 1083 Tea, kávé feldolgozása 

 1084 Fűszer, ételízesítő gyártása 

 1085 Készétel gyártása 

 1086 Homogenizált, diétás étel gyártása 

 1089 Mns. egyéb élelmiszer gyártása 

 1091 Haszonállat-eledel gyártása 

 1092 Hobbiállat-eledel gyártása 

 1101 Desztillált szeszes ital gyártása 

 1102 Szőlőbor termelése 

 1103 Gyümölcsbor termelése 

 1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 

 1105 Sörgyártás 

 1106 Malátagyártás 

 1107 Üdítőital, ásványvíz gyártása 

 

Pályázati felhívás: http://palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-1212-21-lelmiszeripari-kzpvllalatok-komplex-

beruhzsainak-tmogatsa-cm-felhvs 

 

 

http://palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-1212-21-lelmiszeripari-kzpvllalatok-komplex-beruhzsainak-tmogatsa-cm-felhvs
http://palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-1212-21-lelmiszeripari-kzpvllalatok-komplex-beruhzsainak-tmogatsa-cm-felhvs


15 
 

 

GINOP-1.2.13-20 Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba 

hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával 

foglalkozó vállalkozások technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása 
 

A konstrukció keretében a kedvezményezett vállalkozás visszatérítendő támogatásként kapja. A jól 

teljesítő vállalkozásoknak lehetőségük van vissza nem térítendő támogatássá alakítani. 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 7 milliárd Ft 

Előminősítési benyújtható: 2021. február 01-ig 

Benyújtható: 2021. február 15.- 2021. március 11. 

Támogatás összege: 20 - 400 millió forint. 

Támogatási intenzitása: 

 Regionális beruházási támogatás esetén: 35-50% 

 Csekély összegű támogatás esetén: 50% 

Előleg: Az igényelt támogatási összeg 100%-a. 

Megvalósítási időszak: 18 hónap 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az 

automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, 

folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, 

robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak 

beszerzése és kapcsolódó költségek (max.10%). 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás, korszerűsítés (max. 60%) 

 Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el) 

 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése 

és tanúsítványok megszerzése (max. 10%) 

 Projektelőkészítés: építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. 5%)) 

 

Feltételek 

 Mikro-, kis-, és középvállalkozások. 

 Az IFKA tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 kódszámú kiemelt projekt 

keretében végzett előminősítésen átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP-

1.2.7-20 és GINOP-1.2.11-20 kódszámú felhívásokra. 

 Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy egyéni cégek. 

 Gazdálkodási formakód szerint: Kft, Rt, Kkt, Bt, Egyéni cég. 

 Legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik. 

 Átlagos statisztikai állományi létszáma a megelőző lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő. 

 Az árbevétele a megelőző lezárt, teljes üzleti évben minimum 30.000.000 Ft. 

 Fejlesztendő tevékenysége a felhívásban felsorolt TEÁOR számok valamelyike alá esik, mely a 

támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig bejegyzésre került. 

Link: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1213-20-az-egyszer-hasznlatos-s-egyb-manyagtermkek-

forgalomba-hozatalnak-korltozsval-rintett-valamint-az-ezeket-helyettest-termkek-gyrtsval-foglalkoz-

vllalkozsok-technolgiavltsnak-s-kapacitsbvtsnek-tmogatsa-2 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1213-20-az-egyszer-hasznlatos-s-egyb-manyagtermkek-forgalomba-hozatalnak-korltozsval-rintett-valamint-az-ezeket-helyettest-termkek-gyrtsval-foglalkoz-vllalkozsok-technolgiavltsnak-s-kapacitsbvtsnek-tmogatsa-2
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1213-20-az-egyszer-hasznlatos-s-egyb-manyagtermkek-forgalomba-hozatalnak-korltozsval-rintett-valamint-az-ezeket-helyettest-termkek-gyrtsval-foglalkoz-vllalkozsok-technolgiavltsnak-s-kapacitsbvtsnek-tmogatsa-2
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1213-20-az-egyszer-hasznlatos-s-egyb-manyagtermkek-forgalomba-hozatalnak-korltozsval-rintett-valamint-az-ezeket-helyettest-termkek-gyrtsval-foglalkoz-vllalkozsok-technolgiavltsnak-s-kapacitsbvtsnek-tmogatsa-2
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GINOP-1.2.14-20 Divat és dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és 

termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása   

 

A konstrukció keretében kapott összeget, a kedvezményezett vállalkozás visszatérítendő támogatásként 

(hitel 0%-os kamattal) kapja. A jól teljesítő vállalkozásoknak lehetőségük van, a kapott „hitel” egy részét 

vagy annak teljes összegét vissza nem térítendő támogatássá alakítani. 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 12 milliárd Ft. 

Előminősítés benyújtható: 2020.11.24-2021.01.31. 

Benyújtható: 2020.01.12-2021.03.04. 

Támogatás összege:  5 - 150 millió forint. 

Támogatási intenzitás: 70% 

Megvalósítási időszak: 18 hónap 

Fenntartási időszak: 3 év 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, automatizált 

termelési rendszerek fejlesztése, gyártási technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási eszközök, 

szenzor- és vezérlési technológiák fejlesztése, robottechnológia alkalmazása, intelligens gyártási 

megoldások beszerzése a Felhívás 2. sz. mellékletében szereplő VTSZ lista szerint. 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Gyártási licenc, know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (max.10%)  

 Ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (max. 50%). 

 Információs technológia-fejlesztés (max. 50%) 

 Iparjogvédelmi tanácsadás (max. 10%). 

 Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás (max. 10%) 

 Bérköltség-támogatás igénybevétele. 

 Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (Bérköltség-támogatás igénybevétele esetén)  

 Ingatlan bérlés 

 

Elvárások 

 A projekt keretében kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő TEÁOR besorolás 

szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetők.  

A támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. július 1. előtti dátummal. 

 bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként. 

 Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét meghatározó 

Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista.  

 Felhívás 3. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható informatikai eszközök körét 

meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista 

 Megvalósítási helyszínre vonatkozó elvárások:  

o Legfeljebb 1 megvalósítási helyszín jelölhető meg (3.6.1)  

o A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. 

 

 

 

 

 



17 
 

FeltételeK 

 Mikro-, kis-, és középvállalkozások. 

 Egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, 

szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek  

 Átlagos statisztikai állományi létszáma a megelőző lezárt, teljes üzleti év beszámolója alapján 

minimum 1 fő. 

 Legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik. 

 Fejlesztendő tevékenysége a felhívásban felsorolt TEÁOR számok valamelyike alá esik, mely 

legalább 2020.07.30. óta a társaság bejegyzett tevékenysége. 

 A megvalósítási helyszín, bejegyzett székhelye, telephelye, fióktelepe. 

 Rendelkezik az IFKA által kiállított pozitív előminősítéssel. 

 

Pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1214-20-divat-s-dizjnipari-mikro-kis-s-

kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1 

 

  

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1214-20-divat-s-dizjnipari-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1214-20-divat-s-dizjnipari-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1
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VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési 

kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása – TERVEZET 

 

A konstrukció keretében kapott összeget, a kedvezményezett vállalkozás visszatérítendő támogatásként 

(hitel 0%-os kamattal) kapja. A jól teljesítő vállalkozásoknak lehetőségük van, a kapott „hitel” egy részét 

vagy annak teljes összegét vissza nem térítendő támogatássá alakítani. 

 

Benyújtás ütemezése: 

1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16. 

2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30. 

3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 – október 15. (kizárólag Szabad Vállalkozási Zónában 

megvalósított beruházás esetén.) 

4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. (kizárólag Szabad Vállalkozási Zónában megvalósított 

beruházás esetén.) 

 

Igényelhető előleg összege: Az igényelt támogatás 100 %-a. 

Megvalósítási helyszín: Budapest területén kívül. 

DE! Támogatható a konvergencia régió, valamint Pest megye bizonyos települései is! 

Megvalósítási időszak: 24 hónap 

Igényelhető támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft 

Maximális elszámolható költség a 2019. évi statisztikai állományi létszám alapján: 

 1-9 főig 11 millió forint/fő 

 10-49 főig 5 millió forint/fő 

 50-249 főig 3 millió forint/fő 

 

Támogatás intenzitása: táblázat szerint 

 

Támogatási jogcím Megvalósítási helyszín 

mikrovál-

lalkozás 

kisvál-

lalkozás 

középvál-

lalkozás 

Regionális beruházási 

támogatás/ Képzési 

támogatás/ Megújuló 

energia termeléséhez 

nyújtott beruházási 

támogatás / Csekély 

összegű támogatás 

Észak-Magyarország, Észak-

Alföld, Dél-Alföld, Dél-

Dunántúl 70% 70% 60% 

Közép-Dunántúl, valamint Pest 

megye azon települései, 

amelyek szerepelnek a felhívás 

1. sz. mellékletében 55% 55% 45% 

Nyugat-Dunántúl 45% 45% 35% 

Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% 40% 30% 

Csekély összegű 

támogatás 

Pest megye azon települései, 

amelyek nem szerepelnek a 

felhívás 1. sz. mellékletében 55% 55% 45% 
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Kötelezően megvalósítandó tevékenység: 

 Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs 

technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység (legalább 1): 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás, projekt összköltség legfeljebb 70%-áig 

 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt 

legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el 

 Képzési szolgáltatások igénybevétele, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált 

szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb 

a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el 

 Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele, legfeljebb 10 millió Ft értékben 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, legfeljebb a projekt elszámolható 

összköltségének 50%-át érhetik el 

 Projekt-előkészítés, a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el 

 

Ki jogosult pályázni? 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, 

 amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes üzleti évvel; 

 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt; 

 amelyek utolsó lezárt üzleti év szerinti árbevétele meghaladja a projekt összes elszámolható 

költségét. 

 a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal 

megelőzően kell bejegyzésre kerülnie. 

 gazdálkodási forma szerint: Kft, Rt, Bt, Kkt, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni 

cég, egyéni vállalkozó 

 amely saját tőkéje nem negatív és nem csökkent törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke 

alá. 

 

Pályázati felhívás: még nem jelent meg. Társadalmi egyeztetés megtörtént 

Tervezet: https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-vinop-121-21-a-mikro-kis-s-

kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-cm-

felhvs-tervezete 

 

 

 

  

https://vali.ifka.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-vinop-121-21-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-cm-felhvs-tervezete
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-vinop-121-21-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-cm-felhvs-tervezete
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-vinop-121-21-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-cm-felhvs-tervezete
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MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK 
 

GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások 

fejlesztéseinek támogatása 

 

Kizárólag a szabad vállalkozási zónákban, vagy egyéb szempontból kiemelt területen, a Közép-

magyarországi régión kívül elhelyezkedő településeken megvalósuló projekt támogatott! 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 milliárd Ft 

 Benyújtható: 2021.02.18 - 2021.03.18. 

1. benyújtási szakasz: 2021.02.18. – 2021.03.04. 

2. benyújtási szakasz: 2021.03.04-2021.03.18. 

 

 Fenntartási kötelezettség: 3 év 

 A projekt megvalósítása: 18 hónap alatt 

 

Az elszámolható költség és az igényelhető támogatás mértéke: 

A szabad vállalkozási zónákban megvalósuló projektek esetén: 

 2 - 10 millió Ft támogatás igényelhető 

 Támogatási intenzitás maximum 70 % 

 Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében 

Az egyéb hátrányos helyzetű településeken megvalósuló projektek esetén: 

 10 - 60 millió Ft támogatás igényelhető 

 Támogatási intenzitás maximum 100 % 

 Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében 

 

Feltételek: 

 Mikro- és kisvállalkozás 

 Legalább 1 lezárt üzleti év 

 Legalább 1 fő alkalmazottat foglalkoztat 

 Egyszeres vagy kettős könyvvitelt vezet vagy SZJA bevallású egyéni vállalkozás 

 IFKA tanúsítvány 

Az 1. sz. melléklet szerinti szabad vállalkozási zónákban megvalósuló projektek esetén: 

 Nem pályázhat, aki a GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében  támogatásban részesült. 

 A projekt megvalósítási helyszínének, legalább a kérelem benyújtását megelőző 6 hónappal 

bejegyzésre kell kerülnie. 

 2. sz. melléklet szerinti egyéb hátrányos helyzetű településeken megvalósuló projektek esetén: 

 A projektre meg kell szerezni az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai előminősítését 

 A megvalósítás  helyszínének, legalább a kérelem benyújtásáig bejegyzésre kell kerülnie. 

 

Igényelhető tevékenységek 

 Új eszközök beszerzése (a projekt minimum 50%-a vagy az Építés, korszerűsítés, átalakítás, 

bővítés tevékenységgel együtt minimum a projekt 50%-a) 

 Építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés 

 Új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt maximum 50%-a) 
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 Képzés (kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól) (maximum 20%) 

 Gyártási licenc, gyártási know-how (maximum 10%) 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérköltség (a projekt maximum 50%-a) 

 Forgóeszközök és rezsiköltség (kizárólag bérköltség mellett, maximum a projekt 15%-a) 

 Kötelező nyilvánosság (a projekt max. 0,5%-a) 

 Projekt előkészítés (a projekt max. 7%-, kizárólag Szabad Vállalkozási Zóna esetén) 

 Projektmenedzsment (a projekt max. 2,5%-a, kizárólag Szabad Vállalkozási Zóna esetén) 

 

Kötelező vállalás 

 2. számú listán szereplő települések esetén, legalább 1 fővel bővíteni kell a foglalkoztatottak 

számát, a támogatási kérelem benyújtását megelőző hónap adóhatóságnál nyilván-tartott 

foglalkoztatotti létszámához képest. Az 1 fővel növelt foglalkoztatott létszámot a projekt 

befejezését követő 3 évig fenn kell tartani. 

 

Pályázati felhívás: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplseken-mkd-mikro-s-

kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1 

 

 

  

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplseken-mkd-mikro-s-kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplseken-mkd-mikro-s-kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1
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VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (kamatmentes hitel) 
 

GINOP-8.3.5-18 mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú 

HITELPROGRAM  

 

 
Hitelprogram célja: mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű 
termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása. A támogatott 
beruházásnak olyanfejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a technológiai felkészültséget. 

Futamidő: A kölcsönből beszerzendő új eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig. 

Kölcsönfelvevők köre: mikro-, kis-, középvállalkozások  

Keretösszeg:   118,673 milliárd forint 

Kamat: 0%  

Kölcsön összege: 1.000.000 - 150.000.000 Ft (KATA vállalkozás: max. 25 millió Ft) 

 
Az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását 
megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét. 

Beadási határidő:    2018. szeptember 10 – 2021. június 30. 

Futamidő: A beszerzendő új eszközhöz tartozó amortizációs kulcs függvénye:  

 a) az 50%-os amortizációs kulcs alá tartozó gépek, berendezések, felszerelések 
esetén legfeljebb 2 év.  

b) a 33%-os amortizációs kulcs: 3 év,  

c) a 25%-os amortizációs kulcs: 4 év, 

d) a 20%-os amortizációs kulcs: 5 év,  

e) a 14,5%-os amortizációs kulcs: 7 év. 

A maximális futamidőt a leghosszabb maximális amortizációs idővel rendelkező 
eszközhöz tartozó futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni. 

 

Link: 
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-
cl-hitelprogram   

   

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-korszerstse-cl-hitelprogram
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Pályázati tanácsadásban együttműködő partnerek 
 

A pályázati információk feldolgozásában és közzétételében a SKIK legfontosabb partnerei: 

 GLÓSZ ÉS TÁRSA KFT. 
Cím: 1051 Budapest, Arany János u. 15. 

Telefon: +36 (1) 302-4443 

Mobil: +36 (30) 352 3305 

E-mail: glosz@glosz.hu 

Honlap: https://glosz.hu/ 

 ECONOSERVE Kft. 
Cím: 1122, Budapest Városmajor u. 10. 2/1 

Telefon: +36 (1) 212-4972 

E-mail: palyazat@econoserve.hu 

Honlap: https://econoserve-palyazat.hu/ 

 SZÉCHENYI PROGRAMIRODA, KAPOSVÁR 
Cím: 7400 Kaposvár, Fő u. 7. 

Telefon: +36 20 376 5377 

E-mail: somogy@szpi.hu 

 

 

mailto:glosz@glosz.hu
https://glosz.hu/
mailto:palyazat@econoserve.hu
https://econoserve-palyazat.hu/
mailto:somogy@szpi.hu

