Pályázatok, vissza nem térítendő támogatások
Közép-Magyarországi Rágió/ Budapest

Pályázat kódja

Program neve

Kedvezményezettek

Keretösszeg (Mrd
Ft)

Támogatás összege

Támogatás mértéke Beadási határidő/ Megjekenés ideje Támogatott régió

1.

Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

Munkaadók meghatározott feltételekkel.

N/A

Legfeljebb havi 150 ezer
Ft teljes, napi 8 órás
munkaidő esetében

max. 50%

2.

Nemzeti Exportvédelmi Program III. Küpiaci Növekedési Támogatás
(HEPA, KNTP) /ÁTMENETILEG FELFÜGGESZTVE/

# kisvállalkozások; # középvállalkozások #nagyvállalatok;

10

min. 500 M Ft - max. 4
mrd Ft

max. 50%

3.

KKV START Innováció 2022 (TERVEZET)

# mikrovállalkozások; # kisvállalalkozások

N/A

max. 20 M Ft

max. 60%

Várható megjelenés: 2022. III.
negyedév

országos

Piacvezérelt Kutatás-fejlesztési és Innovációs Projektek Támogatás

Budapesti székhellyel, vagy az Európai Gazdaság Térség területén székhellyel
és Budapesten fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint: # 113, 114, 116,
117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek # 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599
vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek # 311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382
GFO kóddal rendelkeznek # 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek

50

min. 100 mFt. max. 800
mFt

max. 100%

Várhtó megjelenés: 2022. III.
negyedév

országos

201

min. 500 ezer Ft.max.
bruttó 11 millió

max. 100%

A második ütemkeretében 2022.
szeptember 12-tőll a
megnevezett megyékben
rendelkezésre álló forrás
kimerüléséig lehetséges

országos

100 millió Ft

max. 4 mFT

max. 100%

2022. október 19-ig

országos

16 m EUR

1. bón: 1500 EUR 2.bón:
750 EUR

max. 50%/ 90%

2022. január 10-től 2022. december
16-ig

országos

6

min. 100 mFt-, max. 2
mrd Ft.

max. 60%

2023. december 31-ig

országos

136,67

min. 50 MFt - max. 1000
M Ft

max. 70% / 100%

2022. június 1. 9 órától
2022. június 15. 12 óráig

15

Mikro-, kis és
középvállalkozás: max.
75 mFt. Nagyvállalat:
max. 150 mFt.

4.

2021-1.1.3-PIACI KFI TERVEZET

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek
elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva

5.

Pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy
(magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki
- magyar adóazonosítóval rendelkezik; - a beruházással érintett ingatlanban
(rész)tulajdonjoggal rendelkezik; - és megfelel a jöveledmi előírásnak; és
állandó lakcímet létesített apályázattal érintett ingatlanban
Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyek # 113, 114 GFO kóddal
rendelkeznek, # kettős könyvvitelt vezetnek és # nem tartoznak a KATA hatálya
alá

6.

2021-1.2.2-EU_KKV

Horizont Európa Accelerator Rásegítő Pályázat

7.

GR/001/22

Ideas powered for business Kkv-alap Szellemi tulajdoni bónok

# Azok a pályázók támogathatók, amelyek az EU valamelyik tagállamában
székhellyel rendelkező kis- és középvállalkozásnak minősülnek

GEOTERMIA- 2021/1

Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv - Geotermikus alapú
hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása

# Gazdasági társaság # Költségvetési szerv és intézménye # A pályázó utolsó
lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves beszámolója
szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 1 főnél. # A
pályázó utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó közzétett éves
beszámolója szerinti saját tőkéje nem lehet negatív.

8.

9.

10.

GINOP PLUSZ-2.1.1-21

GINOP PLUSZ 3.2.1-21

# Mikro- kis- és középvállalkozások; # nagyvállalatok; # költségvetési szervek
jogi személyiséggel rendelkező intézményei; # egyéb jogi személyiségű
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése
nonprofit szervezetek; # Kizárólagos állami tulajdonú nonprofit gazdasági
/ÁTMENETILEG FELFÜGGESZTVE/
társságok; A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van
lehetőség.
Mikro-, kis- és középvállalatok esetében legalább egy lezárt (beszámolóval
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való
működés időszaka ebbe nem számít bele), míg nagyvállalatok esetében
legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele)
rendelkezik a támogatást igénylő. # Magyarországon székhellyel rendelkező
A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
történő támogatásáró
rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság
fióktelepe, kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás. A
256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 95. § (2) bekezdése, valamint az 1300/2016.
(VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami
tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási
kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.

max. 50% / 100%

2022. április 18-től

2021. szept.1-jétől nyújtható be

Pályázati dokumentáció

országos

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vall
alkozasok_munkaero_tamogatasa

országos

https://hepa.hu/palyazatok/Kulpiaci_
Novekedesi_Tamogatasi_Program

https://www.palyazat.gov.hu/plyzatifelhvs-lakossgi-napelemesrendszerek-tmogatsa-s-ftsirendszerek-elektrifiklsa-napelemesrendszerekkel-kombinlva
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkf
i-alap/horizont-europa-acceleratorrasegito-palyazat-2021-112-eu-kkv
https://euipo.europa.eu/ohimportal/
hu/online-services/smefund?pk_campaign=COSME&pk_med
ium=SEM&pk_content=IEENG&pk_campaign=PaidAdWordsSearch&pk_kwd=sme%20fu
nding

https://mbfsz.gov.hu/geotermiapalya
zat

Konvergenciarégió
https://www.palyazat.gov.hu/vinopk (Közép-Mo és Bp212-21-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-sen kívül eső
innovcis-tevkenysgek-sztnzse
területek!)

https://www.palyazat.gov.hu/ginopKonvergenciarégió
plusz-321-21-a-munkavllalk-s2022. február 15-től 2022. augusztus k (Közép-Mo és Bpvllalatok-alkalmazkodkpessgnek-s31-ig
en kívül eső
termelkenysgnek-javtsa-a-munkaerterületek!)
fejlesztsn-keresztl-1

