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(1)

GINOP 1.2.9-20 – Hátrányos helyzetű településeken
működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek
támogatása

Támogatás formája:

vissza nem térítendő támogatás

Támogatás elnyerésének
módja:

egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

1. benyújtási szakasz

2021. február 18. 9 óra 00 perctől 2021.
március 4. 10 óra 00 percig - kizárólag azok a mikro- és
kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a
Felhívás 2. számú
mellékletében
felsorolt
települések
valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket.

2. benyújtási szakasz

2021. március 4. 10 óra 00 perctől 2021. március 18. 12 óra 00
percig - kizárólag azok a mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be
támogatási kérelmet, amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében
felsorolt települések valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket

Támogatás célja:

Hátrányos
helyzetű
településeken
működő
kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása

mikro-

és

- új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása (ingatlan beruházás együtt min. a
projekt elszámolható összköltség 50%-a),
Választható, önállóan nem megvalósítható tevékenységek:

Kedvezményezettek
köre:

- ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).
- információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és
szoftverek beszerzése (max. az elszámolható összköltség 50%-a),
- képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a
munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő
képzés (max. az elszámolható összköltség 20%-a), kizárólag a
https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető
igénybe;
- gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak
beszerzése és kapcsolódó költsége (max. az elszámolható
összköltség 10%-a),
- bérköltség-támogatás igénybevétele (max. az elszámolható
összköltség 50%-a) - ha a munkavállaló havi munkabére eléri a
mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt havi
bérköltség nem haladhatja meg a 400.000 Ft-ot,
- munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (bérköltségtámogatás esetén, max. az elszámolható összköltség 15%-a).
mikro- és kisvállalkozások (egyéni vállalkozók is):
- amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
- melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
- a pályázónak szerepelnie kell a támogatási kérelem
benyújtásakor a köztartozásmentes adózói adatbázisban;
- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkeznek.
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Támogatási
feltételek
(nem teljes körű):

Vállalás:

Támogatás mértéke:

- a projekt a felhívás tervezet 1. és 2. sz. mellékletében felsorolt
településeken (kizárólag Pest megye és Budapest területén kívül
valósítható meg).
- az 1. lista szerint megvalósulási helyszínnek a támogatási
kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre
kerülnie, a 2. lista szerint pedig a támogatási igény benyújtásáig
kell bejegyzésre kerülnie;
- az 1. településlista szerinti pályázók kizárásra kerülnek,
amennyiben korábban volt GINOP-1, 2. és 3. prioritásban
nyertes pályázatuk;
- IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. kiállított „megfelelt”
minősítést igazoló tanúsítvány azon vállalkozás esetében, amely
a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település
valamelyikén valósítja meg fejlesztését (a pályázónak nem
szükséges helyi kamarai szervezet vagy LEADER szervezet
igazolásával rendelkeznie a minimum kritériumok teljesítéséhez);
- A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti
árbevétel kétszeresét.
- a 2. lista szerint megvalósító kkv-k esetén kötelező a pályázat
lezárását követően 1 éven át legalább egy teljes munkaidőben
foglalkoztatottal bővíti a foglalkoztatottak számát, azt a
fenntartási időszak végéig meg kell tartani,
- 3. számú mellékletben szereplő települések esetén az igénylő
vállalja, hogy az új munkahely létesítését megelőzően egyeztet
az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által a
kedvezményezett számára kijelölt, a "Felzárkózó települések"
hosszú távú programjának helyi megvalósító szervezetének
képviselőjével.
70-100%-os vissza nem térítendő támogatás

Támogatás
összege:

minimum

2 millió Ft

Támogatás
összege:

maximum

60 millió Ft

Pályázati dokumentáció:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplsekenmkd-mikro-s-kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1
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GINOP-1.2.12-20
Élelmiszeripari
beruházásainak támogatása

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás
elnyerésének módja:

egyszerű kiválasztási eljárásrend

középvállalatok

komplex

Forrás összege:
Beadás kezdete:

2021. február 4. 9:00-tól

Beadási határidő:

2021. március 11. 12.00 óráig

Támogatás célja:

A Felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával,
feltételesen visszatérítendő támogatás biztosítása révén biztosítsa az
élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének,
gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését,
munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a
területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi
gazdaság megerősítését. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Programban foglaltak szerint a GINOP 3. IKT (Infokommunikációs
fejlesztések) prioritás keretében a vállalkozások önálló IKT fejlesztései
zajlanak. A GINOP 1. (Kis- és középvállalkozások versenyképességének
javítása) prioritási tengelyben nem támogatható önálló, kizárólag és
dominánsan IKT
célú fejlesztés.

Kedvezményezettek
köre:

Pályázók köre
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be középvállalkozások:
amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka
ebbe nem számít bele),
amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a
támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
év értékesítés nettó árbevételét;
amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott
TEÁOR szám szerinti, cégkivonatba 2020. július 30. előtti dátummal
bejegyzett főtevékenységgel rendelkeznek, és a projekt fejlesztendő
tevékenysége is a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt
tevékenységre irányul;
amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint
közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Jogi forma:
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok egyéni cégek
szövetkezetek
Gazdálkodási formakód:
113 Korlátolt felelősségű társaság 114 Részvénytársaság
116 Közkereseti társaság
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117 Betéti társaság
124 Agrárgazdasági szövetkezet 141 Európai részvénytársaság (SE) 142
Európai szövetkezet (SCE)
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 228 Egyéni cég
732 Közös vállalat
Támogatási feltételek:

Kizáró okok, speciális feltételek
Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT),
a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási
időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási
időszakot követően visszamért - eredményességi célok elérése esetén
részben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
amely középvállalkozásnak éves átlagos statisztikai állományi
létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó
lezárt, teljes üzleti évben nem érte el a minimum 50 főt, kivéve, ha a
támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti
év éves beszámoló szerinti értékesítés nettó árbevételének legalább
50%-a a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében található TEÁOR 10
és 11 (kivéve a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és
tartósítást) besorolás alá tartozó élelmiszer-feldolgozó tevékenységből
származott;
amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok
által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján negatív,
amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10,
19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11- 20 kód szerinti
tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz
olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási
kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes
üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a
mezőgazdasági tevékenységből származik
amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés
1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek
elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul (Felhívás
4. számú melléklete), azaz nincs kizárva az a feldolgozással
kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott
termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,
Nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez,
amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú
fejlesztés valósulna meg. Az ÁÚF-től eltérően már a támogatási
kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett
ingatlan lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek
minősül minden olyan fejlesztés és/vagy beruházás, amely a KSH
építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített épületek
fejlesztésére irányul.
A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel számítási
módszertanát a Felhívás 5. sz. szakmai melléklete tartalmazza.
Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes
rendszerek telepítése, különösen a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó
háztartási méretű kiserőművek esetében alkalmazott szaldó
elszámolásnál az egyértelműen bevételszerzést célzó, illetve a —
nagyobb kapacitású napelemes rendszerek esetében — kötelező
átvételi rendszer (KÁT), vagy Megújuló Energia Támogatási Rendszer
(METÁR), vagy METÁR-KÁT rendszer által biztosított működési
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támogatással villamos energiát termelő napelemes rendszerek
installálása
Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító
rendszer kapacitásbővítése.
Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez,
amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne
elhelyezésre.
amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet
1.
számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt
vállalkozása a Felhívás keretében korábban támogatásban részesült,
amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet
1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt
vállalkozása a Felhívás keretében egy korábban már benyújtott
támogatási kérelmében szereplő, azzal teljes egészében megegyező
elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program jelen konstrukciója
keretében, kivéve, ha a korábbi benyújtott támogatási kérelmét
visszavonta vagy arra vonatkozó elutasító döntéssel rendelkezik,
amely vállalkozás a GINOP-1.1.8-19, GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.720 vagy GINOP-1.2.11-20 felhívások keretében támogatási kérelmet
nyújtott be,
Regionális beruházási támogatás esetén:
amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1.
számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek
elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs
kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek
eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági
terméknek,
amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez,
szénipari
tevékenységhez,
szintetikusszál-ipari
tevékenységhez,
ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton
történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a
kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási
tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz igényel támogatást.
abban az esetben, ha:
a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval
egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló
tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik
szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény)
az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található
azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül
(támogatott létesítmény),
az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított
termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a
célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit
elégíti ki, és
a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGTn belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló
tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást,
kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében
meghatározott feltételekkel,
amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást,
kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében
meghatározott feltételekkel,
azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség
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nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén:
amely vállalkozás a tanácsadáshoz nyújtott támogatást
folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenységhez vagy a
vállalkozás szokásos működéséhez kapcsolódó szolgáltatáshoz, úgymint
rendszeres adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy
hirdetéshez használja fel;
Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:
már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való
megfelelés érdekében megvalósított beruházáshoz.
Kötelezettségek
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy
amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem
kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően
legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. A 18 hónapos határidőn túli
befejezés a Támogatói Okirat visszavonását vonja maga után.
A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított
3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a
projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
A támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán
szükséges azon tényleges és létező piaci igény megalapozott
bemutatása, amelyre a támogatást igénylő a fejlesztést alapozza. A
támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. július 30. előtti dátummal
bejegyzett tevékenység jelölhető meg főtevékenységként és
fejlesztendő tevékenységként.
az előleg kedvezményezett általi igénylése a támogatói döntés
kézhezvételétől – Támogatói okirat hatályba lépésétől- számított 90
napon belül kötelező. Amennyiben a kedvezményezett a fenti
határidőn belül nem igényel előleget, az a támogatói okirattól való
elállást von maga után. Kifizetési igénylés benyújtására csak az előleg
igénylését követően van lehetőség.
Támogatható
tevékenységek
köre
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
Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a
projekt elszámolható összköltségének legalább 20%-át.
Önállóan nem támogatható tevékenységek
Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható
összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó
(szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a
projekt elszámolható összköltségének 30%-át érhetik el).
A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan
beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, építés, bővítés, átalakítás,
korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át
érheti el).
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített
szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai
előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. o)
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pontjában részletezett szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt
elszámolható összköltségének 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.
(összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 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 (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át
érhetik el)
Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem
haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 80%-át.
Elszámolható költségek köre: Beruházási költségek Eszközbeszerzés
költségei
a)
Új eszközök, gépek beszerzése (min. 20%)
b)
Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó
100.000 Ft értékű új hardver beszerzése (max. 50%)
c)
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához
kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi
eszközként kerülnek aktiválásra) a „Megújuló energiaforrást hasznosító
technológiák
alkalmazása”
önállóan
nem
támogatható
tevékenységhez kapcsolódóan (max. 50%):
az
új
megújuló
energiatermelő
eszköz (pl.:
napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,
a
megújuló
energiaforrást hasznosító
technológiák
(eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.
Építéshez kapcsolódó költségek (max. 50%)
a) Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és
kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás –
saját teljesítés nem lehetséges).
Immateriális javak beszerzésének költsége (max 30%)
a)
Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése
b)
Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége,
vételára
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Képzéshez kapcsolódó költségek (max. 20%)
Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők
tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói
díj, illetve szerzői díj)
Egyéb szakértői szolgáltatási költségek (max. 10%) Tanácsadói óradíjak
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Nem elszámolható költségek köre:
a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver,
saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott
rendszer bevezetésének költségei,
a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült,
továbbá a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján
meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától és/vagy
kedvezményezett
Ptk.
szerinti
hozzátartozója
és/vagy
a
kedvezményezett
vezető
tisztségviselőjétől
és
Ptk.
szerinti
hozzátartozóitól, valamint azok vállalkozásaitól történő beszerzés,
továbbá általa előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját
teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott
rendszer bevezetésének költségei, így különösen
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Támogatás
mértéke:

műszaki gépek, berendezések, immateriális javak,
és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke, ingatlan bérleti díja.
garanciális költségek,
a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen
belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége,
franchise díj,
a támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek, előkészítési
célú tevékenység költségei (például: támogatási
kérelem készítés, menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása,
megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj),
biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,
jelzálog,
bankgarancia költségei,
reprezentációs költségek,
utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez
kapcsolódóan sem elszámolható),
kiszállási díj,
közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi
beszerzése (8601 - 8609, 8701 - 8708, 8710 8716, 8801 – 8805, és 8901 – 8908 VTSZ számú járművek) szerszámkészlet,
műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei, meglévő gépek
átalakításának költségei, még akkor sem, ha
az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik,
eszközök leszerelési költsége,
szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,
azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem
benyújtása előtt bérleti vagy egyéb hasonló konstrukció keretében,
továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely
telephelyen már használatban voltak,
irodabútor,
termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő
(megújítási, forgalom utáni) díja,
nem
termelési és/vagy
szolgáltatási jellegű know-how
vásárlása a szoftverek kivételével,
terméktámogatási díj;
ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősül
az árkockázati fedezet, valamint a saját kivitelezésre fordított összeg
max. 60%

Támogatás
minimum összege:

30 000 000 Ft

Támogatás
maximum összege:

500 000 000 Ft

Támogatható
projektek száma:
Pályázati
dokumentáció:

Még nem jelent meg, tervezet!
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(3)

Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének
módja:
Beadás kezdete:

Beadási határidő:
Rendelkezésre álló forrás:
Támogatás célja:

Kedvezményezettek
köre:

Támogatási feltételek
(nem teljes körű):

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
visszatérítendő és adott feltételek
térítendővé alakuló támogatás
egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

mentén

vissza

nem

Előminősítési kérelmek: az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hoz
2021. február 1-ig,
Támogatási kérelmek: 2021. február 15. 9:00-tól
2021. március 11. 12:00-ig
7 mrd Ft – 50 db kérelem
mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai megújulásához
kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása:
Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása, automatizált termelési rendszerek és
gyártási technológiák fejlesztése, folyamatautomatizálási
eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése,
robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások
beszerzése.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási
know-how beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb
10%-ig),
Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében
kizárólag
bővítés,
átalakítás,
korszerűsítés
(a
projekt
összköltségének legfeljebb 60%-ig),
Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének
legfeljebb 50%-ig),
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési
rendszerek,
szabványok
bevezetése
és
tanúsítványok
megszerzése (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-ig),
Projektelőkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos
építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele.
mikro-, kis- és középvállalkozások:
amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított
tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16
kódszámú kiemelt projekt keretében végzett előminősítésen
átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet a GINOP1.2.7-20 és GINOP-1.2.11-20 kódszámú felhívásokra; az
előminősítés a https://znb.ifka.hu/hu oldalon érhető el;
amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 3 fő volt;
a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott,
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó árbevétele
legalább 30 millió forint volt;
amelyek Magyarországon székhellyel rendelkeznek.
kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő
TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek
fejleszthetők,
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Támogatási kategória:
Fenntartási időszak:
Biztosíték:
Támogatás mértéke:
Támogatás összege:
Előleg összege:
Pályázati dokumetnáció :

csak a Felhívás 2. sz. listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó
eszközök, a 3. sz. lista szerinti VTSZ szám alá tartozó informatikai
eszközök és a 4. sz. TESZOR lista szerinti szoftverek kerülhetnek
beszerzésre,
kizárólag Pest megye és Budapest területén kívül valósítható
meg,
a pályázat benyújtásáig a cégkivonatban bejegyzett
tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként.
KIZÁRÓ TÉNYEZŐ:
lakóingatlan irányuló energetikai fejlesztés támogatása,
nem támogatható az a vállalkozás, amely korábban
támogatási kérelmet nyújtott be GINOP-1.2.7-20 vagy GINOP1.2.11-20 Multiprogramra.
csekély összegű és regionális támogatás
3 év
a felhívás keretében biztosítéknyújtási kötelezettség nem írható
elő
az összköltség 35-50% között visszatérítendő támogatás, amely
eredményességi mérés alapján vissza nem térítendővé válhat
20-400 millió Ft
visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 400 millió Ft
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1213-20-az-egyszerhasznlatos-s-egyb-manyagtermkek-forgalomba-hozatalnakkorltozsval-rintett-valamint-az-ezeket-helyettest-termkekgyrtsval-foglalkoz-vllalkozsok-technolgiavltsnak-skapacitsbvtsnek-tmogatsa
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(4)

GINOP-1.2.14-20 Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és
középvállalkozások
modern
üzleti
és
termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések
támogatása

Támogatás formája:

visszatérítendő

Támogatás elnyerésének
módja:

egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás összege:

12 000 000 000 Ft

Beadás kezdete:
Beadási határidő:

2021.02.01.
2021.03.31.

Támogatás célja:

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és
középvállalkozások, a) amelyek rendelkeznek legalább egy
lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel; b) amelyek éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján minimum 1 fő volt; c) amelyek a Felhívás 1.
számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti
fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében
felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul; d) amelyek
esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege a
támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott)
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum
2.500.000 Ft volt; e) amelyek Magyarországon székhellyel
rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.

Kedvezményezettek
köre:

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és
középvállalkozások, a) amelyek rendelkeznek legalább egy
lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365
napot jelentő) üzleti évvel; b) amelyek éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves
beszámolója alapján minimum 1 fő volt; c) amelyek a Felhívás 1.
számú mellékletében.

Támogatási feltételek:

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén
4
Jelen pályázati összesítő frissítése hetente történik! A köztes
időben felmerült változások nyomon követése érdekében,
ellenőrizze az érintett
pályázat elérhetőségét a megadott weboldalakon.
Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy az összefoglaló nem
tartalmazza azon kiírásokat, amelyekben a KKV-k nem
pályázhatnak, illetve az
agráriumot érintő pályázatok közül kizárólag a Vidékfejlesztési
Program (VP) felhívásai szerepelnek benne
feltételek: megvalósuló fejlesztés.
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A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő
bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a
bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy
fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási
helyszínnek a támogatási kérelem
benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie,
Támogatás mértéke

70%

Támogatás minimum
összege:
Támogatás Maximum
összege:

5 000 000 Ft

Támogatható projektek
száma:

1 - 350

Pályázati dokumentáció:

150 000 000 Ft

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1214-20-divat-s-dizjnipari-mikro-kis-skzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segtfejlesztsek-tmogatsa-1
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Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének
módja:
Beadás kezdete:
Beadási határidő:
Rendelkezésre álló forrás:
Támogatás célja:

Kedvezményezettek
köre:

Támogatási feltételek
(nem teljes körű):

Támogatási kategória:

Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari
termékek gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása
vissza nem térítendő
egyszerűsíteet kiválasztási eljárásrend
2021.04.08.
2021.04.29.
23,12 mrd Ft
A felhívás célja olyan kkv-k támogatása, amelyek egészségipari
termékek
gyártása
terén
terveznek
technológiai
és
infrastrukturális
fejlesztéseket,
illetve
kapacitásbővítő
beruházásokat, amellyel hozzájárulnak a hazai egészségipar
fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához
és a koronavírus-járvány elleni védekezéshez
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-,
kis-, és középvállalkozások:
a)
amelyek rendelkeznek legalább két teljes (365 napot
jelentő), lezárt (beszámoló) üzleti évvel (az előtársaságként való
működés időszaka ebbe nem számít bele),
b)
amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott)
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 5 fő
volt,
c)
amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy
egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok fióktelepei,
d)
amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a
támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal
rendelkeznek arról, hogy előminősítésen átestek.
Támogatható tevékenységek köre
Önállóan támogatható tevékenységek
a)
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.
Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell
érniük a projekt elszámolható összköltségének legalább 30%-át.
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén
megvalósuló fejlesztés.
Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és
adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló
támogatásnak minősül. A felhívás „Eredményességi mérés”
fejezetében foglaltak részben vagy teljes mértékben történő
teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy
egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.
Amennyiben a koronavírus-járvány szempontjából
releváns termékek előállítására irányuló projekt az Irányító
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Fenntartási időszak:
Biztosíték:
Támogatás mértéke:
Támogatás összege:
Előleg összege:

Pályázati dokumetnáció
tervezet:

Hatóság vezetője által meghozott támogatási döntés napjától
számított hat hónapon belül nem minősül fizikailag
befejezettnek, a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-át a
Kedvezményezettnek – a támogatói döntéstől számított 5 éven
belül, évente egyenlő részletekben – vissza kell fizetnie,
eredményességmérésre nem kerül sor.
3 év
A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek
előállítására irányuló beruházási támogatás: 80%
min. 30.000.000 Ft -max. 2.000.000.000 Ft.
A felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és
középvállalkozás
kedvezményezett
esetén
a
megítélt
visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 2000 millió Ft.
https://www.palyazat.gov.hu/node/73482#
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GINOP-4.1.4-19 (TERVEZET): Megújuló energia használatát,
energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai
fejlesztések támogatása

Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének
módja:
Beadás kezdete:
Beadási határidő:
Támogatás célja:
Kedvezményezettek
köre:
Támogatási feltételek
(nem teljes körű):
Támogatási kategória:
Fenntartási kötelezettség:
Támogatás mértéke:
Előleg összege:
Támogatás minimum
összege:
Támogatás maximum
összege:

vissza nem térítendő
egyszerűsített kiválasztáso eljárásrend

Archív pályázati
dokuemtnáció

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-414-19-megjul-energia-hasznlattenergiahatkonysg-nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-1

Mikro- kis- és középvállalkozások meghatározott feltételekkel
-
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GINOP-8.1.3/A-16 - Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon
kockázati tőkeprogram

Támogatás formája:

Támogatás pénzügyi eszközökkel: kockázati és saját tőke vagy azzal
egyenértékű eszköz révén
pénzügyi eszközök

Támogatás
elnyerésének
módja:
Forrás összege:

30 mrd FT

Beadás kezdete:

2017.01.02.

Beadási határidő:

2023.12.31

Támogatás célja:

A Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati
tőkeprogram (Tőkeprogram) megvalósítására egy olyan állami
tulajdonú kockázati tőkealap kezelő társaság kerül felépítésre,
amely tőkebefektetésekkel képes hozzájárulni a nemzetgazdasági
teljesítmény növeléséhez.
2. Az inkubációs (pre-seed), magvető (seed), és induló (startup)
szakaszra fókuszáló tőkeprogram célja, hogy induló vagy fiatal
innovatív, nagy növekedési potenciállal rendelkező kkv-k
tőke-támogatás révén ötletek megvalósításával, prototípusok
továbbfejlesztésével jelentősen
innovatív terméket, szolgáltatást hozzanak létre, vezessenek
nemzetközi piacra. A jól működő hazai innovációs ökoszisztéma
(startup és spin-off) kiépítéséhez szükséges a ma még
gyenge tudás- és technológiaigényes induló vállalkozásokat segítő
környezet fejlesztése, az
ilyen innovatív vállalkozások finanszírozáshoz való hozzájutásának
elősegítése.
Az Általános Csoportmentességi Rendelet (továbbiakban: „ÁCSR”)
2. cikk
76. pontja, valamint e rendelet I. sz. melléklete szerinti mikro-,kis- és
középvállalkozások.
A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további
ismérvei:
- A potenciális végső kedvezményezettek érettségüket tekintve a
korai életszakaszokba tartozó, K+F+I tevékenységet felmutatni képes
vagy azt vállaló KKV-k;
- Magas növekedési potenciállal rendelkeznek;
- Fő irányként azon projektek részesülhetnek támogatásban,
amelyek közvetlenül, vagy közvetve illeszkednek az S34
céljaihoz vagy
szakosodási irányaihoz. Előnyt élveznek azok a projektek, melyek
nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, valamint
technológiailag innovatívak. Emellett megvalósulhatnak olyan
projektek is melyek nem illeszkednek közvetlenül az S3 stratégiához
ugyan, de
hozzájárulnak az S3 folyamat céljaihoz és gazdaságélénkítő hatással
bírnak.
ld. pályázati dokumentáció

Kedvezményezettek
köre:

Támogatási
feltételek:
Támogatás
mértéke:

50%
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Támogatás minimum
összege:
Támogatás maximum
összege:

9.000.000 Fft

Támogatható
projektek száma:

60 - 3000

Pályázati
dokumentáció:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-813-a-16-nemzeti-technolgiai-sszellemi-tulajdon-kockzati-tkeprogram

500.000.000 Ft
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GINOP-8.1.3/B-17 Intelligens szakosodási kockázati
tőkeprogram

Támogatás formája:

Támogatás pénzügyi eszközökkel: kockázati és saját tőke vagy azzal
egyenértékű eszköz révén

Támogatás elnyerésének pénzügyi eszközök
módja:

Forrás összege:

70 000 000 000 Ft

Beadás kezdete:

2017.11.15.

Beadási határidő:

2023.12.29.

Támogatás célja:

A Tőkeprogram célja növekedési potenciállal bíró innovatív
termékkel, vagy szolgáltatással rendelkező
vállalkozások expanziójának segítése kockázati tőkejuttatással. A
Tőkeprogram segítségével megerősödik a hazai innovációs
ökoszisztéma, valamint az intelligens és fenntartható városfejlesztési
célokat
szolgáló (smart city) projektek kerülnek támogatásra. A kiválasztásra
kerülő alapkezelők prioritásként
kezelik a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3)
megfogalmazott ágazati és horizontális
prioritásokhoz, továbbá az intelligens technológiákhoz kapcsolódó
termékek, szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó projekteket

Kedvezményezettek köre: A
255/2014.
Korm. rendelet
16.
alcíme szerinti
„Kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím alkalmazása esetén
támogatásra a 255/2014.
Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,4
valamint e rendelet 2. § (1) 52.
pontja szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások, míg a 651/2014/
EU
Bizottsági
rendelet
16.
Cikke alapján
olyan nagyvállalatok vagy gazdasági szervezetek is jogosultak,
amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal, hogy
az alkalmazott
támogatási kategória feltételeit is szükséges maradéktalanul teljesíteni5
– valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján
tőkebefektetésre alkalmasak.
A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további ismérvei:
A potenciális Végső Kedvezményezettek érettségüket tekintve legalább a
korai növekedési életszakaszokba tartozó, K+F+I tevékenységet felmutatni
képes vagy azt vállaló KKV-k (azonban induló vállalkozások támogatása sem
kizárt);
Magas növekedési potenciállal rendelkeznek;
A 651/2014/ EU Bizottsági rendelet 16. Cikke keretében nyújtott
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támogatás esetén további feltétel a kifejezetten innovatív
városfejlesztési termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése,
implementálása
Előnyben részesülhetnek azon projektek, amelyek közvetlenül, vagy
közvetve illeszkednek az S36 céljaihoz vagy szakosodási irányaihoz.

Támogatási fe3ltételek

4 A 255/2014. (X.10.) Kormányrendelet 2. § (1) 103. pontja alapján
„tőzsdén nem jegyzett kkv”: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk
76. pontja szerinti kis- és középvállalkozás (olyan kkv, amely nem
szerepel a tőzsde hivatalos jegyzékében, kivéve az alternatív
kereskedési
platformokat).
5
Ezek pontos részleteit lásd a „Tőkeprogram keretében
finanszírozható felhasználási célok” című részben.
6
Az intelligens szakosodási stratégia (S3) egy új típusú, KFI
folyamatok hatékonyabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a
térségek (nemzetek, régiók vagy megyék) tudásalapú gazdasági
fejlődését célzó stratégia.
5
5
Előnyt élveznek azok a projektek, melyek nagy növekedési
potenciállal rendelkeznek. Emellett megvalósulhatnak olyan
projektek is melyek nem illeszkednek közvetlenül az S3 stratégiához
ugyan, de hozzájárulnak az S3 folyamat céljaihoz és
gazdaságélénkítő hatással bírna
A
Tőkeprogram keretében
a
finanszírozott projektnek
Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban
kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi
Régió területén megvalósuló projektek.
S3 nemzeti ágazati, és horizontális prioritások továbbá intelligens
technológiák:
Egészséges társadalom és jólét
Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák Tiszta és megújuló
energiák
Fenntartható környezet Egészséges és helyi élelmiszerek Agrárinnováció
IKT (infokommunikációs technológiák) & szolgáltatások
Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet Intelligens
technológiák

Támogatás mértéke:

100%

Támogatás minimum
összege:
Támogatás

200 000 000 Ft

Támogatható projektek
száma:
Pályázati dokumentáció:

46 - 350

1 500 000 000 Ft

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-813-b-17-intelligens-szakosodsikockzati-tkeprogram-1
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GINOP-8.2.3-17 - Specializált seed és pre-seed befektetési
tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új
piacra lépéshez kockázati tőkeprogram

Támogatás formája:

Támogatás pénzügyi eszközökkel: hitel vagy azzal egyenértékű eszköz
révén
pénzügyi eszközök

Támogatás
elnyerésének
módja:
Forrás összege:

6 500 000 000 Ft

Beadás kezdete:

2017.03.31.

Beadási határidő:

2023.12.29

Támogatás célja:

1. A „Specializált seed és pre-seed befektetési tőkealap induló IKT1
vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez” kockázati
tőkeprogram (Tőkeprogram, Program) megvalósítására egy
olyan állami tulajdonú kockázati tőkealap kerül megalapításra, amely
az állami tulajdonban álló
kockázati tőkealap kezelő társaság révén tőkebefektetésekkel képes
hozzájárulni a nemzetgazdasági teljesítmény növeléséhez.
2. Az inkubációs (pre-seed), magvető (seed), és induló (start-up)
szakaszra fókuszáló, a hazai versenyképes IKT szektor fejlesztésére
irányuló Program célja, hogy a korai életszakaszok egyikében
(pre-seed, seed vagy start-up), nagy növekedési potenciállal
rendelkező
infokommunikációs
vállalkozások
tőketámogatás
segítségével ötletek megvalósítása révén új digitális termékeket vagy
szolgáltatásokat vezessenek be a hazai és preferáltan a nemzetközi
piacra.

Kedvezményezettek
köre:

Támogatásra a 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja, 5
valamint e
rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és
középvállalkozások
jogosultak,6
amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik – azzal,
hogy az alkalmazott támogatási kategóriák közül legalább egy
feltételeit szükséges maradéktalanul teljesíteni7
– valamint a Pénzügyi Közvetítő
befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak. A Végső
Kedvezményezettekkel kapcsolatos további elvárás, hogy olyan
infokommunikációs tevékenységet indítani kívánó vagy folytató
vállalkozások legyenek,
amelyek
A meghatározott TEÁOR’088
tevékenységgel rendelkeznek
És/vagy a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló
kérelembenyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük
legalább
50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista)
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származott
És/vagy az üzleti terv alapján az árbevételük legalább 50%-a
infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista) fog
származni a pénzügyi eszköz igénybevételére irányuló kérelem
benyújtását követő három
üzleti évben
A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további
ismérvei:
Magas növekedési potenciállal rendelkeznek
Olyan digitális termékeket és / vagy szolgáltatásokat fejlesztenek ki
és
vezetnek be, melyekre megfelelő piaci kereslet várható
Előnyben részesülnek a nemzetközileg versenyképes projektek
Előnyben részesülnek továbbá az angyalbefektetővel, mentorral
rendelkező projektek
Közép-Magyarország régión kívüli bejegyzett székhellyel
rendelkező vállalkozások
Támogatási feltételek:

A

Támogatás mértéke:

A Tőkeprogram
keretében azon induló IKT
részesülhetnek
támogatásban, melyek infokommunikációs ágazati
illeszkedése az alábbi
TEÁOR’08 kódok alapján
megállapításra kerül: 2620
Számítógép, perifériás
egység gyártása 5821
Számítógépes játék kiadása
5829 Egyéb szoftverkiadás
6110 Vezetékes távközlés
6120 Vezeték
nélküli
távközlés 6130
Műholdas
távközlés
6190 Egyéb távközlés
6201 Számítógépes programozás
6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
6203 Számítógép-üzemeltetés
6209 Egyéb információtechnológiai szolgáltatás 6311
Adatfeldolgozási szolgáltatás
6312 Világháló-portáli szolgáltatás
6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás
100%

Támogatás minimum
összege:

9 000 000 Ft

Tőkeprogram
keretében
a
finanszírozott
projektnek Magyarországon,
a kevésbé fejlett régiókban
kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a KözépMagyarországi Régió területén megvalósuló
projektek.

Támogatás maximum 500 000 000 Ft
összege:

23

vállalkozások

Támogatható
projektek száma:
Pályázati
dokumentáció:

120 - 160

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-823-17-specializlt-seed-s-preseed-befektetsi-tkealap-indul-ikt-vllalkozsok-szmra-j-tletekhez-jpiacra-lpshez-kockzati-tkeprogram
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GINOP-8.2.5-17 - Digitalizáció tőkealap

Támogatás formája:

Támogatás pénzügyi eszközökkel: kockázati és saját tőke
vagy azzal egyenértékű eszköz révén

Támogatás
elnyerésének
módja:

pénzügyi eszközök

Forrás összege:

10 000 000 000 Ft

Beadás kezdete:

2017.10.02.

Beadási határidő:

2023.12.29.

Támogatás célja:

Az

Kedvezményezettek
köre:

Támogatásra a 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103.
pontja,4 valamint e
rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-, kis- és
középvállalkozások
jogosultak,5
amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul teljesítik –
azzal, hogy az alkalmazott támogatási kategóriák közül
legalább egy
feltételeit szükséges maradéktalanul teljesíteni6
– valamint a Pénzügyi
Közvetítő
befektetési
politikája
alapján
tőkebefektetésre alkalmasak.
A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek)
további ismérvei:
Magas növekedési potenciállal rendelkeznek
A
Tőkeprogram
keretében
a
finanszírozott
projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett

Támogatási
feltételek:

Üzleti
infokommunikációs,
digitalizációs
Tőkealap (a továbbiakban: Tőkealap) célja a
fejlődőképes hazai kis- és középvállalatok
versenyképességének további növelése új digitális
technológiák (Ipar 4.0 és egyéb új digitális technológiák: pl.
IOT, M2M, big data,
szenzortechnológia, robotika) bevezetésével, fejlesztésével,
vállalati folyamatuk új, magasabb szintű
alapokra helyezésével hatékonyságuk javítása
érdekében. Valamennyi ágazatot érintik az egyes új
IKT technológiák előretörése és az Ipar 4.0 forradalom
által
generált változások, melyek
révén a gazdasági
szegmensek gyökeres átalakulása várható.
Mindezekre
a magyar vállalkozásoknak is fel kell készülniük és korszerű,
digitális célú beruházásokat kell
eszközölniük, a működésüket optimalizáló, átalakító
fejlesztéseket kell megvalósítaniuk. Számukra a
vállalati folyamatuk újjászervezése, korszerűsítése, digitalizálása
jelentős finanszírozási igényt jelent.
A tőkealap célja a kedvezményezett vállalkozások
digitális átalakuláshoz szükséges fejlesztéseinek
finanszírozása
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Támogatás
mértéke:

régiókban
kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a KözépMagyarországi Régió területén megvalósuló
projektek
100%

Támogatás minimum
összege:
Támogatás maximum
összege:

100 000 000 Ft

Támogatható
projektek száma:

14 - 100

Pályázati
dokumentáció:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-825-17-digitalizcitkealap#

700 000 000 Ft

26

(11)

GINOP-8.2.7-18
tőkeprogram

- Digitális jólét

pénzügyi program-

Támogatás formája:

Támogatás pénzügyi eszközökkel: hitel vagy azzal egyenértékű eszköz
révén

Támogatás elnyerésének pénzügyi eszközök
módja:
Forrás összege:

7 500 000 000 Ft

Beadás kezdete:

2018.07.02.

Beadási határidő:

2023.12.29.

Támogatás célja:

A program célja, hogy támogassa a Digitális Jólét Program
(továbbiakban: DJP) stratégiai céljainak
megvalósulását
a
DJP
eszköztárának bővítése,
azon belül tőkebefektetés biztosítása által.
A DJP az alábbi területeken határoz meg stratégiai célokat:
digitális infrastruktúra fejlesztése (mely a szélessávú, gyors hálózatok
elérhetőségéhez szükséges intézkedéseket fogalmazza meg);
a digitális kompetenciák fejlesztése (mely a digitális oktatás, digitális
gyermekvédelem és digitális munkaerőpiac érdekében határozza
meg a célkitűzéseket);
a digitális gazdaság fejlesztése (melynek célja a hazai digitális
fejlesztéseket végző vállalkozások megjelenésének ösztönzése és
külpiacra segítése, valamint a digitalizáció szintjének emelése a
gazdaság minden területén);
a digitális állam megteremtése.

Kedvezményezettek köre: A
255/2014.
Korm. rendelet
16.
alcíme szerinti
„Kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím alkalmazása esetén
támogatásra a 255/2014. Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,3
valamint e rendelet 2. § (1) bekezdés 52. pontja
3 A 255/2014. Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja alapján „tőzsdén
nem jegyzett kkv”: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 76. pontja
szerinti kis- és középvállalkozás (olyan kkv, amely nem szerepel a
tőzsde hivatalos jegyzékében, kivéve az alternatív kereskedési
platformokat).
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 31.
Telefon: 06-1-354-3000
E-mail: ugyfelszolgalat@mfb.hu Honlap: www.mfb.hu
szerinti azon mikro-, kis- és középvállalkozások
jogosultak,amelyek a Tőkeprogram feltételeit maradéktalanul
teljesítik – azzal, hogy az alkalmazott
támogatási kategória feltételeit is szükséges maradéktalanul
teljesíteni4
–
valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján
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tőkebefektetésre alkalmasak.
A megcélzott vállalkozások (Végső Kedvezményezettek) további
ismérvei:
A potenciális Végső Kedvezményezettek érettségüket tekintve
jellemzően induló (pre-seed vagy seed), start-up és érettebb fázisban
lévő vállalkozások. Magas növekedési potenciállal rendelkeznek
Támogatási
feltételek:

Támogatás
mértéke:

A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik,
amelynek a megvalósítására (azaz a
Befektetéssel juttatott finanszírozás tényleges felhasználására)
Magyarország területén, a Középmagyarországi régión kívül, a
Végső Kedvezményezett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén
kerül
sor. Magyarországon kívüli (EGT-n belüli) székhely esetén a
forrásokat igazolható módon, Magyarország területén, a Középmagyarországi régión kívül kell felhasználni.
A Tőkeprogram a DJP részstratégiákból levezethető részpiacokon
(EdTech,
SportsTech, GovTech, MedTech, E-commerce, Sharing Economy,
Cybersecurity, AgTech, 5G technológiák stb.) történő fejlesztések
finanszírozását könnyíti
100%

Támogatás minimum
összege:
Támogatás maximum
összege:

10 000 000 Ft

Támogatható
projektek száma:

15 - 750

Pályázati
dokumentáció:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-827-18-digitlis-jlt-pnzgyiprogram-tkeprogram

500 000 000 Ft
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GINOP-8.3.3-17 - Irinyi tőkeprogram

Támogatás formája:

Támogatás pénzügyi eszközökkel: kockázati és saját tőke vagy azzal
egyenértékű eszköz révén

Támogatás elnyerésének pénzügyi eszközök
módja:

Forrás összege:

8 000 000 000 Ft

Beadás kezdete:

2017.10.02.

Beadási határidő:

2023.12.29.

Támogatás célja:

Az Irinyi Tőkealap I. (a továbbiakban: Tőkealap) a Kormány által 2016
februárjában elfogadott Irinyi
Terv célkitűzéseivel összhangban álló fejlődési pályát kitűző kis- és
középvállalkozásokba fektet tőkét.
A Tőkealap olyan feldolgozóipari vállalkozások finanszírozását
szolgálja, amelyeknek fejlesztési céljaik
eléréséhez
hitelfinanszírozások
és
vissza nem térítendő
támogatások mellett, tőkeági finanszírozásra
is szükségük van. A tőkebefektetés célja a kedvezményezett
vállalkozások fejlesztési elképzelései
megvalósításának,
piacra lépésének,
üzleti terjeszkedésének
finanszírozása.

Kedvezményezettek köre: olyan vállalkozások, melyek megfelelnek a 255/2014 Korm. rendelet
szerinti „16. A kockázatfinanszírozási támogatás” jogcím körében
elvárt követelményeinek
Támogatási feltételek:

A
Tőkeprogram keretében
a
finanszírozott projektnek
Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban
kell megvalósulnia. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi
Régió területén megvalósuló projektek.

Támogatás mértéke:

100%

Támogatás minimum
összege:

100 000 000 Ft

Támogatás maximum
összege:

1 000 000 000 Ft

Támogatható projektek
száma:

8 - 80

Pályázati dokumentáció: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-833-17-irinyi-tkeprogram#
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GINOP-8.3.5-18 Mikro-,kis- és középvállalkozások technológiai
korszerűsítése célú Hitelprogram

Támogatás formája:

Támogatás pénzügyi eszközökkel: hitel vagy azzal egyenértékű
eszköz révén

Támogatás elnyerésének
módja:

pénzügyi eszközök

Forrás összege:

230 076 000 000 Ft

Beadás kezdete:

2020.06.12.

Beadási határidő:

2021.06.30..

Támogatás célja:

A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások
technológiai korszerűsítése, illetve a
korszerű
termékés
szolgáltatásfejlesztési
képességének megteremtése, bővítésének támogatása,
amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy
nem megfelelő mértékében
hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kisés középvállalkozások
külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A
támogatott beruházásnak olyan
fejlesztést
kell
eredményeznie,
ami
javítja a
technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a
mikro-,
kisés
középvállalkozások olyan
beruházásainak
a támogatása, amelyek pénzügyi
szempontból életképesek, jövedelemtermelők.

Kedvezményezettek köre: A
Hitelprogram keretében
Támogatásra jogosultak
a
devizabelföldinek minősülő, Magyarország
területén
székhellyel,
illetve az
Európai
Gazdasági
Térség területén székhellyel és Magyarország
területén
fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag
potenciálisan életképes, azonban finanszírozási
forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro, kis- és
középvállalkozások. A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi
gazdálkodási formakóddal
rendelkező gazdálkodó szervezetek jogosultak, amennyiben a
Bizottság 651/2014/EU rendelet I.
melléklet szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül. Nem
kizárt annak lehetősége,
hogy olyan, az illetékes bíróság vagy hatóság által már bejegyzett,
illetve nyilvántartásba vett
vállalkozás is Kölcsönben részesüljön, amely az adott gazdasági
éven belül kezdte meg
működését.
A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, amelyek – akár
külföldön lévő – Kapcsolt- és Partnervállalkozásaival összevont
(konszolidált) éves beszámolója, annak hiányában a
vállalkozás, valamint Kapcsolt- és Partnervállalkozásai beszámolói és
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Támogatási
feltételek:

nyilvántartásai alapján
mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság
651/2014/EU rendelet I. melléklete
alapján.
Gazdálkodási formakód szerint:
a.
113 Korlátolt felelősségű társaság
b.
114 Részvénytársaság
c.
116 Közkereseti társaság
d.
117 Betéti társaság
e.
121 Szociális szövetkezet
f.
123 Iskola szövetkezet
g.
124 Agrárgazdasági szövetkezet
h.
126 Biztosító szövetkezet
i.
128 Foglalkoztatási szövetkezet 129 Egyéb szövetkezet
j.
141 Európai részvénytársaság (SE) 142 Európai szövetkezet
(SCE)
k.
226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
l.
228 Egyéni cég
m.
231 Egyéni vállalkozó
A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást.
A Hitelprogramban kezdő vállalkozások is
igényelhetnek
támogatást.
A Végső Kedvezményezett Magyarországon, KözépMagyarországi régión kívül bejegyzett
székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a Projekt
megvalósítás helyszíne számít
és nem a Kölcsönt igénylő székhelye, ezért a Közép-Magyarország
régióban székhellyel
rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a
Projekt maga a KözépMFB
Magyar
Fejlesztési
Bank
Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 31.
Telefon: 06-1-354-3000
E-mail:
ugyfelszolgalat@mfb.hu
Honlap: www.mfb.hu
5
Magyarországi régión kívül valósul meg.
1.
A megvalósulási helynek a hitelkérelem benyújtásakor már
bejegyzésre kell kerülnie a
cégkivonatba,
illetve
a Végső Kedvezményezettről
vezetett megfelelő nyilvántartásba,
továbbá a későbbiekben igazolni kell azt is, hogy ott valóban
gazdasági tevékenység
folyik.
2.
Mobileszközök beszerzése esetén a megvalósulási
helyszínnek az a telephely vagy
fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg
aktiválásra kerülnek.
1.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső
Kedvezményezettek által a KKV-k
technológiai korszerűsítése céllal az
alábbi, gazdaságilag
potenciálisan életképes Projektek
megvalósításához használhatók fel:
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai
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uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
[továbbiakban 272/2014.
(XI.5.) Korm. rendelet] 5. mellékletének
a)
3.3.10.1. pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzés;
b)
3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése
(önállóan nem, kizárólag a
tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódóan támogatható
Támogatás mértéke:
Támogatás minimum
összege:
Támogatás maximum
összege:
Támogatható projektek
száma:
Pályázati dokumentáció:

100%
1 000 000 Ft
300 000 000 Ft
767 - 230076
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-833-17-irinyi-tkeprogram
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GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram

Támogatás formája:

visszatérítendő

Támogatás elnyerésének
módja:

pénzügyi eszközök

Forrás összege:

6 720 000 000 Ft

Beadás kezdete:
Beadási határidő:
Támogatás célja:

2017.06.30
2021.06.30.
A Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram (a továbbiakban:
Hitelprogram) célja a finanszírozási
forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, a
foglalkoztatást ösztönző beruházásokat
megvalósító vállalkozások, azaz vállalkozóvá váló munkanélküliek és
inaktívak Mikrovállalkozásai, valamint
társadalmi célú
Mikro-, Kisés
Középvállalkozások
versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz
való hozzáférésük javítása révén.
A
Hitelprogram keretében
Kölcsönre
jogosultak
a
devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén
székhellyel, vagy az
Európai Gazdasági
Térség területén
székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel
rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes,
azonban
finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem
megfelelő
mértékben
hozzájutó
vállalkozások, amelyek
megfelelnek az alábbi feltételeknek.
A Kölcsönt olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben
külföldön lévő – Partner- és Kapcsolódó
vállalkozásaival összevont (konszolidált) éves beszámolója, ennek
hiányában a Hiteligénylő, valamint a
Hiteligénylő –
adott esetben külföldön
lévő
–
Partnerés Kapcsolódó vállalkozásainak beszámolói és
nyilvántartásai alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete
szerint
az 1. pont szerinti vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak esetében
Mikrovállalkozásnak,
a 2. pont szerinti társadalmi vállalkozások esetében Mikro-, Kis- vagy
Középvállalkozásnak minősül.
A Hitelprogramban Konzorciumok nem igényelhetnek Kölcsönt.

Kedvezményezettek köre:

Bővebben. ld. Termékleírás 1-2. oldal
Támogatási feltételek:
Támogatás mértéke:

95%

Támogatás minimum
összege:

1 000 000 Ft

33

Támogatás maximum
összege:

50 000 000 Ft

Támogatható projektek
száma:

200 - 10000

Pályázati dokumentáció:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-881-17-foglalkoztats-sztnzse-clhitelprogram-
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Budapest is!

Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének
módja:
Beadás kezdete:
Beadási határidő:
Támogatás célja:

Kedvezményezettek
köre:

Támogatási feltételek
(nem teljes körű):

VEKOP-1.2.7-20 Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és
középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz
való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé
alakuló támogatás
egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
2021. március 1. 9:00-tól
2021. március 31. 12:00-ig
A divat és dizájnipari tervező-gyártó mikro-, kis- és
középvállalkozások megújulását elősegítő technológiai
fejlesztéseinek támogatására
- új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása (2. sz. melléklet VTSZ lista szerint);
önállóan nem támogatható tevékenységek:
- gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése
(a projekt elszámolható összköltségének max. 10%-ig),
- ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés,
átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének
max. 50%-ig),
- információs technológia-fejlesztés 3. sz. melléklet VTSZ lista szerint
eszköz és a 4. sz. mell. TESZOR szerinti szoftver beszerzése (a
projekt elszámolható összköltségének max. 50%-ig),
- iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható
összköltségének max. 10%-ig),
- piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és
tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő,
előminősített szolgáltatóktól (a projekt elszámolható
összköltségének max. 20%-ig),
- Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel,
cégbemutató, termékbemutató;
- bérköltség-támogatás (a projekt elszámolható összköltségének
max. 35%-ig),
- Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag
Bérköltség-támogatás igénybevétel esetén a projekt
elszámolható összköltségének max. 15%-ig),
- Kötelezően előírt nyilvánosság támogatás (a projekt
elszámolható összköltségének max. 0,5%-ig),
- Ingatlan bérlés (a projekt elszámolható összköltségének max.
10%-ig).
mikro-, kis- és középvállalkozások:
- amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
- melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt,
teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
- a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám
szerint bejegyzett fejlesztendő/ feldolgozóipari tevékenység
esetén;
- rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által,
a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított „megfelelt”
minősítést igazoló tanúsítvánnyal;
- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkeznek;
- kizárólag Pest megye és Budapest területén valósítható meg,
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Támogatási kategória:
Fenntartási kötelezettség:
Támogatás mértéke:
Előleg összege:
Támogatás minimum
összege:
Támogatás maximum
összege:
Pályázati dokuemtnáció:

- a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem
benyújtásáig a cégbírósági nyilvántartásba bejegyzésre kell
kerülnie,
- a cégkivonatba 2020. december 31. előtti dátummal bejegyzett
tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként
(megvalósítás során nem törölhető),
- a projekt keretében kizárólag a felhívás 1. sz. mellékletében
szereplő TEÁOR besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenységek
fejleszthetők,
- az elszámolható eszközök körét a Felhívás 2. sz. VTSZ lista, az
elszámolható informatikai eszközök körét a 3 sz. mellékletben
VTSZ lista, a szoftverekét a 4. sz. TESZOR lista tartalmazza.
- a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett
projekthez is igényelhető akkor, ha a projektet legkorábban
2020. július 1-én kezdték meg, és a támogatási kérelem
benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek.
Támogatásból kizárt:
- amely vállalkozás a GINOP-1.2.14-20 pályázatra támogatási
kérelmet nyújtott be.
Átmeneti támogatás
a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig
az összköltség max. 70%-ig visszatérítendő támogatás, amely
eredményességi mérés alapján vissza nem térítendővé válhat
a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 100
millió Ft
5 millió Ft
100 millió Ft
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-128-20-az-egyszer-hasznlatos-s-egybmanyagtermkek-forgalomba-hozatalnak-korltozsval-rintett-valamint-azezeket-helyettest-termkek-gyrtsval-foglalkoz-vllalkozsok-technolgiavltsnaks-kapacitsbvtsnek-tmogatsa 1

36

(16)

Budapest is!

Támogatás formája:
Támogatás
elnyerésének
módja:
Beadás kezdete:

Beadási határidő:
Támogatás célja:

Kedvezményezettek köre:

Támogatási feltételek (nem
teljes körű):

VEKOP-1.2.8-20 - Az egyszer használatos és egyéb
műanyagtermékek forgalomba hozatalának
korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő
termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások
technológiaváltásának és kapacitásbővítésének
támogatása
visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem
térítendővé alakuló támogatás
egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Előminősítési kérelmek: az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hoz
2021. február 1-ig,
Támogatási kérelmek: 2021. február 15. 9:00-tól
2021. március 31. 12:00-ig
mikro-,
kisés
középvállalkozások
technológiai
megújulásához kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása:
- Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek
és kapacitások kialakítása, automatizált termelési
rendszerek
és
gyártási
technológiák
fejlesztése,
folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés
technológiák fejlesztése, robottechnológia alkalmazását,
intelligens gyártás megoldások beszerzése.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
- Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc,
gyártási know-how beszerzések (a projekt összköltségének
legfeljebb 10%-ig),
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében
kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt
összköltségének legfeljebb 60%-ig),
- Információs
technológia-fejlesztés
(a
projekt
összköltségének legfeljebb 50%-ig),
- Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési,
hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és
tanúsítványok megszerzése (a projekt összköltségének
legfeljebb 10%-ig),
- Projektelőkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos
építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a
projekt összköltségének legfeljebb 5%-ig).
mikro-, kis- és középvállalkozások:
- amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási
kérelem
benyújtása
előtt
kiállított
„Megfelelt”
tanúsítvánnyal rendelkeznek.
Az előminősítésre
a
znb.ifka.hu oldalon lehet regisztrálni, a minősítés
megszerzésére 2021. február 1-ig jelentkezhetnek a
vállalkozások,
- amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
- melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó
lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt;
- a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott,
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti nettó
árbevétele legalább 30 millió forint volt;
- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkeznek.
- kizárólag Pest megye és Budapest területén valósítható
meg,
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Támogatási kategória:
Fenntartási kötelezettség:
Támogatás mértéke:

Támogatás összege:
Előleg összege:
Pályázati dokumetáció:

- kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében
felsorolt
TEÁOR
besorolás
szerinti
fejlesztésekhez
kapcsolódó tevékenységek támogathatók,
- a pályázat benyújtásáig a cégkivonatban bejegyzett
tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként
és az a projekt megvalósítás során a bejegyzésből nem
törölhető,
- csak a Felhívás 2. sz. listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó
eszközök, a 3. sz. lista szerinti VTSZ szám alá tartozó
informatikai eszközök és a 4. sz. TESZOR lista szerinti szoftverek
kerülhetnek beszerzésre,
- támogatásban nem részesíthető a nehéz helyzetben lévő
vállalkozás kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én
nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021.
június 30-a között nehéz helyzetbe került.
Átmeneti támogatás
3 év
- a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes
elszámolható költségének maximum 45%-a ,
- a középvállalkozások esetében a projekt összes
elszámolható költségének maximum 35%-a.
20-400 millió Ft
visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 400 millió Ft
https://www.palyazat.gov.hu/vinop-121-21-a-mikro-kis-skzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-valalkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa
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Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének
módja:
Pályázat beadás ciklusai:

Rendelkezésre álló forrás:
Támogatás célja:

Kedvezményezettek köre:

VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern
üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő
fejlesztések támogatása
TERVEZET visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé
alakuló támogatás
egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
2021. március 1-16.
2021. június 15-30.
2021. szeptember 30 - október 15.
2022. február 1-15.
a 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a
kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet,
amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő településen
valósítják meg a pályázatot.
200 mrd Ft, 1000-3000 db várható pályázat
mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai megújulásához
kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása:
Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenységek:
Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási,
valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a
technológiai kapacitások bővítése (egyenként minimum nettó
200.000 Ft/eszköz);
Önállóan nem támogatható tevékenységek (melyből 2 db
kötelezően megvalósítandó):
vállalkozói tevékenységgel összefüggő infrastrukturális és ingatlan
beruházás: építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés a felhívásban
meghatározott fajlagos költségek alapján (a projekt
összköltségének legfeljebb 0%-ig),
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele a a
https://vali.ifka.hu/hu/experts honlapon közzétett minősített
szolgáltatóktól (max. 50 m Ft, a képzéssel együtt a projekt
összköltségének legfeljebb 20%-ig),
Képzés kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált
szolgáltatóktól (max. 20 m Ft, tanácsadással együtt a projekt
összköltségének legfeljebb 20%-ig);
Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft
értékben).
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása,
melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti
építmények energiaigényének fedezése megújuló energia
előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének
50%-át érhetik el).
Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos
építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt
összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).
Mikro-, kis-, és középvállalkozások:
amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel,
amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes
üzleti évben 3 fő volt;
amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt
vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai
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Támogatási feltételek (nem
teljes körű):

Kizáró tényezők (nem teljes
körű):

Tartalmi értékelési
szempontok (rangsorolási
szempontok – nem teljes
körű)

Támogatás mértéke:
Eredményességi mérés

Támogatás összege:

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok fióktelepei.
kizárólag csak a 2. sz. szakmai mellékletben feltüntetett TESZOR
szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre,
megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási
dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre
kerülnie.
nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés,
nem nyújtható támogatás épületenergetikai fejlesztéshez,
amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú
fejlesztés valósulna meg
Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes
rendszerek telepítése,
Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez,
amennyiben a napelem pala fedésű tetőszerkezeten kerülne
elhelyezésre,
Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító
rendszer kapacitásbővítése,
nem nyújtható támogatás annak a vállalkozásnak, amely 2019.
december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben nehéz
helyzetben lévő vállalkozásnak minősült.
Működés időtartama – max. 10 pont
Tulajdonosi kör összetétele (természetes személyek aránya) –
max. 10 pont
Eszközarányos nyereség – max. 10 pont
Üzemi eredmény aránya – max. 10 pont
1 főre eső személyi jellegű ráfordítás összege – max. 10 pont
Saját tőke arányos beruházás – max. 10 pont
Eszközfinanszírozási mutató – max. 10 pont
A beruházás elmaradott területen kerül megvalósításra – max. 10
pont
A projekt költségvetése tartalmaz Megújuló energiaforrást
hasznosító technológiákat – max. 10 pont
A projekt költségvetése tartalmaz Tanácsadási
szolgáltatást/Képzési szolgáltatást/Üzleti felhőszolgáltatást. –
max. 10 pont
A projekt támogatható, ha 100 pontból min. 40 pont és az
értékelés előfeltételei teljesülnek.
visszatérítendő támogatás, amely eredményességi mérés
alapján vissza nem térítendővé válhat
A projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az
1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre:
Feltételek:
bruttó hozzáadott érték növekedése
projekt hatékony végrehajtása (max. 3 db műszaki-szakmai
tartalom, költségvetés, megvalósítási helyszín miatt és max. 5 db
a cégkivonatban történt változás miatti
szerződésmódosítás/változás bejelentés)
egyéb feltételek (mintaüzem-látogatás, mintaüzemként 30 db
látogató, IFKA által validált zöldítési terv, Evolúció - Megújuló
Vállalkozások Program keretében készített cégátadási terv,
Országos Vállalkozói Mentorprogram valamely szolgáltatását
igénybe veszi)
10 millió Ft – 629,3 millió Ft , de a projekt elszámolható
összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő
vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év
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Önerő mértéke:
Előleg összege:
Kötelező vállalás:
Biztosítékok:
Pályázati dokuemtnáció
tervezet:

átlagos statisztikai állományi létszáma*, valamint a tevékenység
megvalósításának helye határozza meg **
30-70%
visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft
nincs
biztosítéknyújtási kötelezettség nem írható elő
https://www.palyazat.gov.hu/node/73365#

Támogatás összegének meghatározása létszám alapján*:

Támogatás intenzitásának meghatározása a projekt megvalósítás helye alapján**:
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VINOP-2.1.2-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs
tevékenységek ösztönzése” TERVEZET

Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének
módja:
Pályázat beadás ciklusai:

-

Rendelkezésre álló forrás:
Támogatás célja:
Kedvezményezettek köre:

Támogatás mértéke:
Támogatás összege:
Pályázati dokuemtnáció
tervezet:

Előminősítés: 2021. febr.1 - 2021. dec. 30.
Támogatási
kérelem: 2021. márc. 1- 2022.márc. 2. (meghatározott
határnapokkal)
136,67 mrd Ft
# Mikro- kis- és középvállalkozások;
# nagyvállalatok;
# költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező
intézményei;
# egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek;
# Kizárólagos állami tulajdonú nonprofit gazdasági társságok
max. 70% / 100%
min. 50 MFt - max. 1 1000 M Ft
https://www.palyazat.gov.hu/vinop-212-21-vllalati-kutatsifejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse

(19)

ACS MEGŐRZŐ „Azonnal cselekszünk”
Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti
nehézségekkel küzdő vállalkozások foglalkoztatási
kapacitásának megőrzése érdekében

Támogatás célja

Az OFA Nonprofit Kft. az „Azonnal cselekszünk” program
keretében meghirdetett „Munkahelymegőrző támogatás –
átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások foglalkoztatási
kapacitásának megőrzése érdekében” (ACS_MEGŐRZŐ)
pályázati program ismételt meghirdetéséről döntött. A
pályázatok benyújtására 2021. december 31-ig folyamatosan,
illetve
visszavonásig
(felfüggesztésig)
van
lehetőség.
Pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a pályázati
dokumentációban előírt módon és feltételekkel. A hatályos
pályázati dokumentáció itt érhető el.
A területi lefedettség: országos
https://ofa.hu/hu/programs/ujbol-meghirdetesre-kerult-azazonnal-cselekszunk-program-kereteben-amunkahelymegorzo-palyazat

Pályázati dokumentáció:
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A Nemzetti Foglalkoztatási Szolgálat támogatásai Munkaadók számára
nyújtandó támogatások

Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazási költségek támogatás
https://nfsz.munka.hu/cikk/95/Altalanos_tajekoztato_a_munkaba_jarashoz_kapcs%20olodo
_helykozi_utazasi_koltsegek_tamogatasarol
Munkahelymegőrző támogatás
https://nfsz.munka.hu/cikk/568/Altalanos_tajekoztato_a_munkahelymegorzes_ta%20mogat
asarol
Munkahelyvédelmi Akcióprogram
https://nfsz.munka.hu/cikk/87/Munkahelyvedelmi_Akcio_adokedvezmenyei_2019ben
Bérgarancia támogatás
https://nfsz.munka.hu/cikk/88/Tajekoztato
Foglalkoztatást bővítő bértámogatás
https://nfsz.munka.hu/cikk/89/Altalanos_tajekoztato_a_foglalkoztatas_boviteset_szolgalo_b
ertamogatasrol
Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása
https://nfsz.munka.hu/cikk/90/Altalanos_tajekoztato_a_munkaba_jarashoz_kapcsolodo_cs
oportos_szemelyszallitas_tamogatasarol
Bérköltség támogatás
https://nfsz.munka.hu/cikk/91/Altalanos_tajekoztato_a_foglalkoztatas_boviteset_szolgalo_b
ertamogatasrol
Hátrányos helyzetű munkavállalók továbbfoglalkoztatásának bértámogatása
https://nfsz.munka.hu/cikk/93/Altalanos_tajekoztato_a_hatranyos_helyzetu_munkavallalok_
tovabbfoglalkoztatasanak_tamogatasarol
Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének
támogatása
https://nfsz.munka.hu/cikk/94/Altalanos_tajekoztato_a_szakkepzettseggel_rendelkezo_paly
akezdo_allaskeresok_munkatapasztalat_szerzesi_tamogatasarol

Részletes, naprakész felvilágosításért kérjük forduljon a területileg (fővárosi székhelyű
vállalkozások számára kerületileg) illetékes hivatalok foglalkoztatási osztályaihoz:
https://nfsz.munka.hu/tart/kapcsolat/nfsz
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(21) Nemzeti Kulturális Alap pályázati felhívásai
https://nka.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/

(22) A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatai:
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazatok/aktualis-felhivasok?cimke=NKFI
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása (2020-1.2.3- EUREKA)
2021. október 28.
EUREKA: 20-70 MFt; Osztrák-Magyar: 50-200 MFt
36 hónap
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyarreszvetel-tamogatasa-2020-123-eureka/palyazati-felhivas
Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram (VEKOP-2.1.2-17)
2023. december 21.
200-1500 MFt
2-7 év
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/vekop-2-1-2-17/intelligens-szakosodasi-180603
Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram (GINOP-8.1.3/A16)
2023. december 31.
9-500 MFt
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/ginop-8-1-3-16-nemzeti/nemzeti-technologiai

(23) Az Európai Bizottság közvetlen támogatásai
Az Európai Bizottság számos témakörben jelentet meg közvetlen finanszírozású
pályázati felhívásokat, amelyeket az érdeklődők a következő honlapon keresztül
követhetnek nyomon.
http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

(24)

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és
telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású
Ceglédi,Nagykátai,Nagykőrösi és Szobi járásaiban
(PM_KOMPLEX_KKV_2020)”

2020. november 2-án a Pénzügyminisztérium meghirdette a „Mikro-, kis- és
középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest
megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban
(PM_KOMPLEX_KKV_2020)” című Pályázati Kiírást 2,48 milliárd forintos keretösszeggel
A Pályázati Kiírás keretében kisléptékű beruházásokra a Ceglédi, a Nagykátai, a
Nagykőrösi, és a Szobi járás területéről 1,5 – 25 m Ft támogatási igénnyel, nagyobb léptékű
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beruházások esetén pedig a Ceglédi, a Nagykátai, és a Nagykőrösi járás területéről 25-120
m Ft támogatási igénnyel lesz lehetőség pályázatok benyújtására.
A vállalkozások telephelyének korszerűsítése, bővítése és a szükséges termelő eszközök
beszerzése mellett a Pályázati Kiírás lehetővé teszi a megújuló energiaforrások
alkalmazásához, a beruházások megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások
igénybevételéhez, a migrációs fejlesztésekhez, a betanításhoz, a szállításhoz és üzembe
helyezéshez, az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzésekhez, illetve az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó költségek
elszámolását is bizonyos feltételek mellett.
A „Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és
telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi,
Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban (PM_KOMPLEX_KKV_2020)” című pályázati
kiírásra a támogatási kérelmeket 2021. január 5-én reggel 8 órától nyújthatják be a
pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon
Pályázati adatlap:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/pest-megye-celzottpenzugyi-tamogatasa-altalanos-felhivasok

(25)

VP3-17.1.1-16 - Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott
támogatás

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás
elnyerésének
módja:

standard kiválasztási eljárásrend

Forrás összege:

24 470 000 000 Ft

Beadás kezdete:

2016.03.15.

Beadási határidő:

2021.12.31.

Támogatás célja:

Az intézkedés célja, hogy azon termelők, akik a nemzeti kárenyhítési
alap nyújtotta védelemnél nagyobb mértékben kívánják kezelni az
időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat speciális,
piaci biztosítással egészíthetik ki.
Termelő

Kedvezményezettek
köre:
Támogatási
feltételek:
Támogatás
mértéke:

A Felhívás 3.4. pontja szerinti feltételek

Támogatás minimum
összege:
Támogatás maximum
összege:

1 Ft

65%

500 000 000 Ft
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Támogatható
projektek száma:

200 - 7000

Pályázati
dokumentáció:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57633

(26)
Támogatás formája:

VP3-3.1.1-19 - Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti
minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása
vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének
módja:

standard kiválasztási eljárásrend

Forrás összege:

2 520 000 000 Ft

Beadás kezdete:
Beadási határidő:
Támogatás célja:

2020.03.02.
2022.12.30.
A támogatás célja, hogy erősítse a termelők biztosabb integrációját az
élelmiszerláncba, és az Európai
Unió (a továbbiakban: EU) és Magyarország által elismert
minőségrendszerek és az azok keretében
előállított termékek ismertek és elismertek legyenek a piacok és a vásárlók
körében. A felhívás további
célja a
mezőgazdasági termelők
által előállított
magasabb hozzáadott értékű és minőségű
mezőgazdasági termékek és élelmiszerek minőségrendszerekben való
részvételének ösztönzése.
Kedvezményezettek köre: Felhívás 4. 1. pontja szerinti mezőgazdasági termelők
Támogatási feltételek:

ld. Pályázati felhívás

Támogatás mértéke:

100 %

Támogatás minimum
összege:

1 Ft

Támogatás maximum
összege:

1 Ft

Támogatható projektek
száma:

1-1500

Pályázati dokumentáció:

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-311-19-mezgazdasgi-termelk-eu- s-snemzeti-minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa-1
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(27)

VP5-8.5.1.-16 Az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és
környezeti értékének növelését célzó beruházások

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás
elnyerésének módja:

egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás összege:

4 700 000 000 Ft

Beadás kezdete:

2017.02.28.

Beadási határidő:

2021.12.31.

Támogatás célja:

A teljes erdőszerkezet átalakítással elsősorban a meglévő erdő
természetességi állapotához képest magasabb természetességi állapotú
vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű,
legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány
létrehozását kívánja előmozdítani. Az erdő egyes szerkezeti elemeinek
átalakítása, több szintes állományszerkezet kialakítása valamint az adott
termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítás
az alátelepítéssel történő
erdőszerkezet átalakítás segítségével valósítható meg

Kedvezményezettek
köre:

A jogosultsági feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodók.

Támogatási feltételek: ld. Pályázati felhívás
Támogatás mértéke:
100%
Támogatás minimum
összege:

1 Ft

Támogatás maximum 50 000 000 Ft
összege:
Támogatható
projektek száma:

50 - 300

Pályázati
dokumentáció:

https://www.palyazat.gov.hu/vp5-851-16-az-erdei-koszisztmk- ellenllkpessgnek-s-krnyezeti-rtknek-nvelst-clz-beruhzsok
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(28)

VP5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
tevékenységek

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
módja:
Forrás összege:

2 790 000 000 Ft

Beadás kezdete:

2016.04.15.

Beadási határidő:

2021.03.02.

Támogatás célja:

Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti
beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben
képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat.

Kedvezményezettek köre: Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján
jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati
erdőgazdálkodók vehetik igénybe.
Támogatási feltételek:

A támogatott tevékenységgel érintett erdőterület vonatkozásában
az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba
vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó. Rendelkezik az
adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott
jogerős erdőtervvel vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési
kivitelezési tervvel. Az egy kérelemben minimálisan támogatható
erdőterület: mérete 2,0 ha. Jelen pályázati felhívás keretében a
folyamatos erdősítések nem
jogosultak támogatásra.

Támogatás mértéke:

50%

Támogatás minimum
összege:

1 Ft

Támogatás maximum
összege:

1Ft

Támogatható projektek
száma:

100 - 750

Pályázati dokumentáció: https://www.palyazat.gov.hu/vp-5-862-16-erdei-termelsi-potencilmobilizlst-szolgl-tevkenysgek
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(29)

„Munkaerő-intenzitást
növelő
program”
Innovatív
munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és
középvállalkozásoknál (MUNKAERŐ-INTENZITÁS/2021

Támogatás formája:
Támogatás elnyerésének
módja:
Forrás összege:
Beadás kezdete:

2021.02.01.

Beadási határidő:

2021.03.02.

Támogatás célja:

A program elsődleges célja a KKV-k kapacitásbővítő és technológiaintenzív beruházásainak támogatása, amellyel a már meglévő vagy új
tevékenysége tekintetében magas hozzáadott értékű terméket állít
elő vagy magas hozzáadott értékű szolgáltatást nyújt. A célt a
program a magas technológiai és műszaki tartalmú beruházások
megvalósításának elősegítésével szolgálja.
A program közvetett célja:
 a foglalkoztatottság növelése,
 a meglévő, valamint újonnan felvételre kerülő munkavállalók
foglalkoztatása a két éves foglalkoztatási kötelezettség
időtartama alatt,
 éves 10%-os munkabér növelése a beruházás befejezését követő
második üzleti év végéig,
 a beruházási célú támogatáshoz kapcsolódóan felmerülő képzési
igény megvalósításával (például szükséges a dolgozókat a
beszerzett új gép használatára felkészíteni, új munkaerőt kell
felvenni és be kell tanítani) közvetve elősegítse a pályázó által
alkalmazott, illetve a felvételre kerülő munkavállalók képzését
annak érdekében, hogy a pályázó az újonnan alkalmazott
technológiának megfelelően felkészített és munkatapasztalattal
rendelkező munkavállalókat foglalkoztasson. A pályázó saját
költségére biztosítja a munkavállalók képzését,2 azonban az új
technológia elsajátításának (betanítás) díja a beszerzendő eszköz
bekerülési értékének részét képezi, így az elszámolható.

Kedvezményezettek köre: A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai
Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon
telephellyel, fiókteleppel rendelkező
 KKV-k, melyek az alábbi vállalkozási formák egyike szerint
működnek:
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint
egyes jogi személyek vállalata,
 a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről
és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény
szerinti fióktelep,
 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi
CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni
vállalkozó (egyéni cég nem nyújhat be pályázatot).
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Támogatási feltételek:

Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely
településéből, amely esetében a pályázó:
a)
a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását
követő napon kezdi meg,
b)
beruházásban érintett székhelye, telephelye, fióktelepe a
cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az egyéni
vállalkozók egységes nyilvántartásában székhelyként, telephelyként,
fióktelepként bejegyezve szerepel,
c)
legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező
vállalkozásnak minősül,
d)
a vállalkozás 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszáma
minimum 1 fő,
e)
beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő
tevékenység a vállalkozás cégkivonatában, egyéni vállalkozó
esetében az egyéni vállalkozók egységes nyilvántartásában
tevékenységei (TEÁOR’08, ÖVTJ-kód) között szerepel,
f)
legkésőbb 2022. 06. 30-ig a beruházást megvalósítja és a
támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását legkésőbb 2022. 07.
31-ig benyújtja (ez a feltétel új épület, épületrész építésére
vonatkozóan is érvényes),
g)
benyújtja - építési beruházás esetén - az építési hatóság
igazolását arról, hogy az építési tervdokumentációt
engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a pályázat
benyújtásakor nem szükséges, ez a támogatói okirat kiadásának
feltétele),
h)
kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a
beruházás finanszírozási hátterét,
i)
meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során
bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a
szolgáltatás hasznosságát,
j)
a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre
vonatkozó jogszabályok betartását, amennyiben közbeszerzés a
fejlesztését érinti, és valódi versenyt biztosító eljárást alkalmaz,
k)
a beruházás befejezését követően – a beszerzési értéktől
függetlenül – nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a
támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat,
l)
nyilatkozik arról, hogy
a támogatási kérelem benyújtását megelőző két éven belül a
kedvezményezett vagy a kedvezményezettel egy vállalatcsoportba
tartozó beruházó nem valósított meg áttelepítést9 abba a
létesítménybe, amelyben a támogatási kérelem tárgyát képező
induló beruházást meg kívánja valósítani, és
vállalja, hogy sem ő, sem pedig a vele egy vállalatcsoportba
tartozó beruházó nem valósít meg a beruházás befejezését követő
két éven belül áttelepítést abba a létesítménybe, amelyben a
támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházást meg kívánja
valósítani.

Támogatás mértéke:

max. 50%

Támogatás minimum
összege:

10 millió FT

Támogatás maximum
összege:

150 millió Ft

Pályázati dokumentáció: https://ofa.hu/hu/programs/munkaero-intenzitast-novelo-program
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(30)

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében: Kistelepülési
üzletek támogatása -TERVEZET-

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének
módja:
Forrás összege:
Beadás kezdete:
Beadási határidő:
Támogatás célja:

A kistelepülések1 népességmegtartó erejének növelése, a
kistelepülésen élők életszínvonalának emelése, valamint az alapvető
szolgáltatások mennyiségileg és minőségileg magasabb színvonalú
hozzáférhetővé tétele érdekében.
Támogatható tevékenységek köre
Költségvetési támogatás nyújtható
a)
az üzlet
külső és belső felújítására, ideértve az épületgépészeti
korszerűsítést is,
bővítésére, építésére,
akadálymentesítésére,
b)
a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási kérelemben
vállalt egyéb szolgáltatás folytatásához szükséges eszközök,
különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult,
hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, pénztárgép, számítógép,
POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó
immateriális javak (szoftver, licencdíj) beszerzésére,
c)
az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése
érdekében indokolt képzés költségeire,
d)
az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár
megfizetéséhez,
e)
az üzletben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény 294. § (1) bekezdés f) pontja szerinti munkavégzésre – kivéve
a vállalkozási és megbízási szerződés, a gazdasági társaság felügyelő
bizottsági tagság tevékenység ellátására – irányuló jogviszonyban
álló személy (foglalkoztatott) munkabéréhez kapcsolódóan a
munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez.

Kedvezményezettek köre: Költségvetési támogatás nyújtható,
az
olyan gazdasági
társaság,
egyéni vállalkozó
vagy szövetkezet
részére,
amely
kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében napi
fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet
főtevékenysége az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy
az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely
kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi
fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem
működik.
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Támogatási feltételek:

A költségvetési támogatás kistelepülésen működési
engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett üzlet kialakításához,
fejlesztéséhez, valamint az üzlet fenntartása érdekében szükséges
foglalkoztatási költségek csökkentéséhez igényelhető.
A költségvetési támogatás igénybevételének feltétele, hogy
a támogatás igénylője a támogatási kérelem benyújtásakor:
rendelkezik üzleti tervvel,
nyilatkozatot tesz a támogatási kérelem benyújtását
megelőző kettő és a folyamatban lévő üzleti évben saját jogon,
illetve ha egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más
vállalkozással, az egy és ugyanazon vállalkozás jogán kapott
valamennyi, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti
csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a
támogatóról, a támogatási vagy egyéb szerződés számáról és a
támogatástartalomról szóló határozat számáról,
igazolja, hogy nincs az állami adó és vámhatóság által adók
módjára behajtandó köztartozása, illetve lejárt esedékességű
adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást
vagy részletfizetést engedélyezett, és azt a vonatkozó döntés
hitelesített másolatával igazolja, vagy a támogatói okirat kiadásáig a
tartozását rendezi,
benyújtja a támogatott tevékenység bekerülési költséget
tartalmazó költségtervet,
nyilatkozik az üzlethelyiségben közösségi tér kialakításának
szándékáról,
nyilatkozik az egyetemes postai szolgáltatás nyújtásában való
közreműködési szándékáról,
nyilatkozik a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazási
szándékáról, feltéve, hogy az üzletnek helyet adó településen a
Gyftv. 3. § 16–19. pontja szerinti gyógyszertárra a gyógyszerészeti
államigazgatási szerv közhiteles nyilvántartása szerint hatályos
létesítési vagy működési engedély nincs,
csatolja az üzletre vonatkozóan a főtevékenységet
alátámasztó könyvelői vagy könyvvizsgálói igazolást,
1 a Belügyminisztérium által nyilvántartott, a támogatási kérelem
benyújtása évének vagy azt megelőző év január 1-jén 2000 fő vagy
ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező település;
csatolja a költségvetési támogatással érintett üzlet helye
szerinti település jegyzője által kiadott igazolást a településen
hatályos működési engedéllyel rendelkező, illetve bejelentett, napi
fogyasztási cikkeket a fogyasztók részére forgalmazó üzletek
számáról,
a közszolgáltatási csekély összegű támogatási kérelemhez
csatolja a veszteséges működést igazoló - számviteli dokumentáción
alapuló könyvelői nyilatkozattal kiegészített – ügyvezetői
nyilatkozatot,
ingatlanvásárlás esetén az adásvétel vonatkozásában a
megkötött előszerződést benyújtja,
ha a költségvetési támogatással érintett üzlet nem a
kedvezményezett tulajdonában van – a kérelemhez benyújtja a
használatot igazoló okiratot, valamint a támogatási kérelemben
megfogalmazott, az ingatlant érintő tevékenység megvalósításához
a tulajdonosi hozzájárulást, és
nyilatkozik, hogy e rendelet szerint induló vállalkozásnak
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minősül-e,
a támogatás igénylője a támogatói okirat kiadásához
igazolja, hogy nem minősül nehéz helyzetben levő
vállalkozásnak, kivéve azt az esetet, ha 2019. december 31-én nem
volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között
nehéz helyzetbe került, nem szükséges azonban igazolás a 12. § (2) és
(3) bekezdése szerinti esetekben,
igazolja, hogy nem áll rendezetlen támogatás-visszafizetési
kötelezettség hatálya alatt valamely, az Európai Bizottság által
hozott, állami támogatás visszafizettetésére irányuló,
Magyarországnak címzett határozat alapján, nem szükséges
azonban igazolás a 12. § (3) bekezdése szerinti esetben,
igazolja a 11. § (2) bekezdése szerint választott biztosíték
rendelkezésre állását,
ha a támogatás igénylője a postai közreműködői
tevékenység, illetve a postai közreműködői tevékenységhez
kapcsolódó egyéb, az egyetemes postai szolgáltató által
meghatározott tevékenységet lát el, az erre vonatkozó szerződés
másolatát bemutatja,
ha vállalta gyógyszer forgalmazását, a gyógyszer beszerzésére
vonatkozó szerződés másolatát bemutatja,
ha egyéb tevékenység folytatását is vállalta, igazolja a vállalt
tevékenység folytatásához szükséges engedélyek beszerzését, és
igazolja a munkavállaló hátrányos helyzetét vagy
megváltozott munkaképességét, ha a költségvetési támogatást a 21.
§ vagy a 22. § szerinti jogcímen kívánja igénybe venni,
Ha a támogatás igénylője a támogatási kérelemben egyéb
szolgáltatásként postai közreműködői tevékenység és a postai
közreműködői tevékenységhez kapcsolódó egyéb, az egyetemes
postai szolgáltató által meghatározott tevékenység ellátását is
vállalja, és csatolja az egyetemes postai szolgáltató postai
közreműködői szerződés megkötésére vonatkozó
szándéknyilatkozatát, a lebonyolító szerv a támogatás igénylőjének
erre irányuló kérelme alapján javaslatot tesz a támogatónak.
Ha a támogatás igénylője a támogatási kérelemben
nyilatkozott arról, hogy vállalja gyógyszer gyógyszertáron kívüli
forgalmazását, a gyógyszer beszerzésére vonatkozóan a közúton
történő megközelítés figyelembevételével az üzlethez legközelebb
eső közforgalmú gyógyszertár működtetőjével szerződést köt.

Támogatás mértéke:

50-80%

Támogatás minimum
összege:

5 millió

Támogatás maximum
összege:

50 millió Ft

Pályázati dokumentáció: Várható megjelenés: 2021. I. negyedév
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