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Versenyképes vállalatok tevékenységének  

emelt szintű digitalizálása 

 

Pályázat kódja GINOP-3.2.6-8.2.4-17 

Keretösszeg 6,5 milliárd Ft 

Támogatás összege 
Vissza nem térítendő támogatás: 15 – 80 millió Ft 
Kölcsön: 17 – 100 millió Ft 

Intenzitás 
Vissza nem térítendő támogatás: max. 35% 
Kölcsön: max. 40% 
Önerő: min. 25% 

Pályázók köre  Kis- és középvállalkozások 

Területi szűkítés 

Csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani 
tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek: 
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-
Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl.  

Határidő 2017. május 31. 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható  
tevékenységek 

 Korszerű, Ipar 4.0 és vállalati IoT technológiák átvétele, 
meghonosítása, bevezetése; 

 Ipar 4.0 és vállalati IoT releváns, vállalati Internet Of 
Things, Machine To Machine, szenzor fejlesztések, a 
gyártósorok, logisztikai és szolgáltatóipari folyamatok, 
rendszerek ilyen technológiákkal történő digitalizálása; 

 Termék- és szolgáltatásfejlesztési szoftveres környezet 
fejlesztése; 

 termelési, építési és szolgáltatási szimulációs szoftverek 
alkalmazása; 

 vállalati gyártási és szolgáltatási tevékenységhez 
kötődő, az onnan származó adatok feldolgozását segítő 
korszerű big data rendszerek bevezetése 

TESZOR lista igen 

 



 

2 
 

Pályázók köre: 

Kis- és középvállalkozások, amelyek 

 rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) 
üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele, továbbá 

  éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben minimum 20 fő volt, 

 amelynek az éves nettó értékesítési árbevétele a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámolója alapján meghaladja a 200 millió Ft-ot, 

 a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és a 
projektmegvalósítás helyszínén legalább 5 fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt 
megkezdésétől alkalmaz, 

 amely rendelkezik olyan integrált vállalatirányítási rendszerrel, amely a 2. számú 
mellékletben felsorolt, releváns szakmai, műszaki követelményeket teljesíti legalább 3 
funkcionális célterületen. 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság 

 114 Részvénytársaság 

 116 Közkereseti társaság 

 117 Betéti társaság 

 141 Európai részvénytársaság (SE) 

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely jelen projektjének elszámolható 
összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló 
szerinti árbevételének 50%-át. 

 

Önállóan támogatható tevékenységek: 

 Korszerű, Ipar 4.0 és vállalati IoT technológiák átvétele, meghonosítása, bevezetése a 
termelőiparban, építőiparban, kereskedelemben és szolgáltatószektorban. 

 Ipar 4.0 és vállalati IoT releváns, vállalati Internet Of Things, Machine To Machine, szenzor 
fejlesztések, a gyártósorok, logisztikai és szolgáltatóipari folyamatok, rendszerek ilyen 
technológiákkal történő digitalizálása. 

 Termék- és szolgáltatásfejlesztési szoftveres környezet fejlesztése – virtuális valóság és 
kiterjesztett valóság technológiák, CAD-CAM rendszerek bevezetése. 

 Termelési, építési és szolgáltatási szimulációs szoftverek alkalmazása. 
 Vállalati gyártási és szolgáltatási tevékenységhez kötődő, az onnan származó adatok 

feldolgozását segítő korszerű big data rendszerek bevezetése. 
 Ipari digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges 

informatikai, hálózati, szenzortechnológiai, automatizációs és robotikai eszközök beszerzése 
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 Ipari digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges 
immateriális javak beszerzése 

 Ipari digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetésének szakmai megvalósításához 
kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek (kivétel lean vállalati 
filozófia bevezetése). 

 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Lean vállalati filozófia bevezetése 
 Projekt szintű könyvvizsgálat 
 Lean vállalati filozófia bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási 

tevékenységek 
 Felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele a projekt megvalósítás ideje alatt 
 Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása 

 

Műszaki és szakmai elvárások: 
 Amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP), vagy a 

GINOP más konstrukciójának (pl. kiemelten a 3.2.2-8.2.4, illetve 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3-8.2.3, 
1.2.6-8.3.4 1.3.3) keretében, már támogatásban részesült adott digitális (funkcionális) 
területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a megvalósítási / 
fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem 
támogatható. 

 A Felhívás 4. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét 
meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá 
tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. 

 

Kötelező vállalások:  

A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételek közül egy vállalást kell választania: 

a) Nettó árbevétel növelése 

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a kedvezményezett 
átlagos éves nettó árbevétel eredmény növekedése érje el az átlagosan legalább 10 százalékos 
növekményi szintet a bázisévhez képest. 

Bázisértéknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző üzleti évben realizált éves nettó 
árbevétel értéke minősül. 

VAGY 

b) Üzemi eredmény növekedése 

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti évben a kedvezményezett 
üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében 
elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 30%-át. 
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Támogatás összege:  

A projekt elszámolható összköltsége – a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő 
együttesen – legfeljebb 350 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének 50%-a. 

A támogatást igénylő vállalkozás minimum 25% saját forrást köteles biztosítani. 

A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 15 millió Ft, maximum 80 millió Ft, maximális 
mértéke az összes elszámolható költség 35%-a lehet. 

A kölcsön összege: minimum 17 millió Ft, maximum 100 millió Ft, a kölcsön összege meg kell hogy 
haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét. 

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön összegének aránya a projekt összköltségen belül 
maximum 75%-a lehet. 

 

A kölcsön kondíciói: 

Kamat  1% / év  

Kezelési költség  Nem kerül felszámításra.  

Rendelkezésre tartási jutalék  Nem kerül felszámításra.  

Előtörlesztési díj  Nem kerül felszámításra.  

Késedelmi kamat  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
6:48 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat. 

Szerződésmódosítás díja  Nem kerül felszámításra.  

Egyéb költségek  A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével 
és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával 
összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely 
harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).  
A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.  
A kölcsön a Kedvezményezett által a fenntartási időszak 
végét követően előtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön 
kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek 
növekedését eredményezné.  

A kölcsön futamideje  A kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 8 év, 
amely az esetleges türelmi és rendelkezésre tartási idővel 
együtt értendő.  
A Felhívás vonatkozásában az Eljárási Rend „6. A Kölcsön 
futamidejének meghatározása” pontja nem alkalmazandó.  

Rendelkezésre tartási idő  A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, 
de nem lehet több, mint a kölcsönszerződés megkötésétől 
számított legfeljebb 36 hónap.  

Türelmi idő  A rendelkezésre tartási idő végétől számított legfeljebb 6 
hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 42 hónap.  
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Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

Költségtípus 

Minimális 
mértéke az 

összes 
elszámolható 

költségre vetítve 

Maximális mértéke 
az összes 

elszámolható 
költségre vetítve 

Maximális elszámolható 
költség összege (Ft) 

Immateriális javak 
beszerzésének költsége  

10% 60% 
 

Eszközbeszerzés költségei  10% 40%  

Eszközbeszerzés költségei – 
kliensoldali hardver eszközök 
költségei  

 10% 
 

Eszközbeszerzés költségei:  
- Okostelefonok esetében  

 

10%, vagy a pályázó 
szervezet 

létszámának 
maximum 50%-a 

Beszerzési ára: max. nettó  
120 ezer Ft/db  

- Tabletek esetében  Beszerzési ára: max. nettó  
300 ezer Ft/db 

 Termék- és 
szolgáltatásfejlesztési 
szoftveres környezet 
fejlesztése célterület esetén 
max. nettó 200 ezer Ft 

Szakmai tevékenységhez 
kapcsolódó szolgáltatások 
költségei  

10% 45% 
Tanácsadás: max. nettó  
96 000 Ft/embernap  

Lean vállalati filozófia 
bevezetéséhez kapcsolódó 
szolgáltatások költségei  

 10% 
Tanácsadás: max. nettó  
96 000 Ft/embernap  

Felhőalapú IT infrastruktúra 
szolgáltatás igénybevétele a 
projekt megvalósítás ideje 
alatt  

 15% 

 

Kötelezően előírt 
nyilvánosság biztosításának 
költségei  

- 0,5% 
 

Projektszintű könyvvizsgálat 
költsége  

 0,5% 
 

Szakmai megvalósításban 
közreműködő munkatársak 
költségei  

 25%   

 

Előleg mértéke:   

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt vissza 
nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 40 millió Ft lehet. 

Amennyiben az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy 
magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is figyelembevételre kerülnek, 
legfeljebb a tényleges támogatást igénylő(k) előző évi éves nettó árbevételével megegyező mértékű 
előleg igényelhető. 
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Területi korlátozás:  

Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén 
megvalósuló fejlesztés. A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett 
projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de 
ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-
Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie. 

Szakpolitikai döntés alapján maximalizálásra kerül a támogatott kérelmek területi eloszlása: 
megyénként maximálisan 4 darab, egy megyén belül (elsődleges) megvalósítási hellyel rendelkező 
kedvezményezett kérelme támogatható. Amennyiben ezt a maximumot valamelyik megyéből a 
támogatott kérelmek elérik, már csak a többi megyébe tartozó (elsődleges) megvalósítási helyre 
vonatkozó kérelmek támogathatók a forráskeret kimerüléséig. 

 

Határidő: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 31-étől 2017. augusztus 15-éig lehetséges. 
Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 Kelet-Magyarország megyéi esetében (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdú-
Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, és Csongrád 
megyék): 2017. június 30-éig. 

 Nyugat-Magyarország megyéi esetében (Baranya, Fejér, Győr-Moson-Sopron, 
Komárom-Esztergom Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyék): 2017. július 1-től 
2017. augusztus 15-éig. 


