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Vállalati komplex infokommunikációs és 

mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti 

szolgáltatások terjesztésének támogatása 

Pályázat kódja GINOP-3.2.2-8.2.4-16 

Keretösszeg 
Vissza nem térítendő támogatás: 21,2 milliárd Ft 
Kölcsön: 27 milliárd Ft 

Támogatási összeg 
Vissza nem térítendő támogatás: 1–24 millió Ft 
Kölcsön: 1,25–37,5 millió Ft 

Intenzitás 
A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% 
önrészt köteles biztosítani. 

Pályázók köre  Mikro-, kis- és középvállalkozások 

Területi szűkítés 
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió 
területén megvalósuló fejlesztés. 

Beadás kezdete 2017. március 8. 

Megvalósítási idő 24 hónap 

Támogatható tevékenységek 

Vállalati komplex infokommunikációs és 
mobilfejlesztések támogatása: 

 vállalkozáson belül üzleti IKT-rendszer, 
illetve alkalmazás bevezetése (helyben 
telepített saját szoftver); 

 felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb 
online vállalati szolgáltatások, megoldások 
terjesztése és bevezetése. 

Ágazati szűkítés Annex 

TEÁOR, VTSZ lista - 

TESZOR lista igen 
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Pályázók köre: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, 
 amely rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), 

teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka 
nem számít bele, továbbá 

 amely éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző  

 legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt, 
 amelyek kevésbé fejlettnek minősülő régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel 

rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni 
fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig. 

 Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, gazdasági 
társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai Gazdasági 
Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei 

Jogi forma szerint: 

 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, 
 egyéni vállalkozók, egyéni cégek 
 szövetkezetek 

 
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 
(egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének) 50%-át, 

 amelynek kockázatvállalási szerződésből (hitel, kölcsön, pénzügyi lízing, pénzügyi 
intézményi garancia stb.) eredő lejárt tartozása van,  

 amelynek természetes személy kezese illetve az egyéb biztosítékot nyújtó természetes 
személy adósként, adóstársként, illetve egyéb kötelezettként adósságrendezési eljárás 
hatálya alatt áll, 

 amely mezőgazdasági termelőnek minősül, azaz olyan természetes vagy jogi személy, 
amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az 
adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 
származik; 

 amely, vagy amelynek a 651/2014 EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott 
partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már 
részesült támogatásban. 
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Támogatható tevékenységek: 

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet 
benyújtani: 

I. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on- premise 
vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve 
alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver). 

II. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások 
terjesztése és bevezetése a kkv-k körében. 

 

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi 
funkcionális területekre vonatkoznak: 

1. Vállalati CRM, értékesítés terület 
2. Gyártási terület 
3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés 
4. Kontrolling és döntéstámogatás 
5. Beszerzési, logisztikai terület 
6. Táv- és csoportmunka támogatás 
7. Pénzügyi, számviteli terület 
8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) 
9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) 
10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow) 
11. Elektronikus iratkezelési megoldás 
12. Tudásmenedzsment specializált megoldás 

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a I. helyben telepített saját szoftver 
bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak: 

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás 
14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer 
15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer 

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a II. felhőalapú szolgáltatások bevezetéséhez 
kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak: 

16. Online (elektronikus) fizetési megoldás 
17. Szolgáltatásmenedzsment 

 

A bevezetni kívánt rendszer, megoldás, szolgáltatás meg kell, hogy feleljen a 3.2. fejezetben foglalt 
általános, továbbá a felsorolt rendszerekre (1-17. funkcionális területekre) vonatkozó 
követelménylistának, illetve az ott részletesen meghatározott kritériumoknak, követelményeknek 
(lásd Felhívás 2. és 3. számú mellékletei).  
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Egy támogatási kérelem keretében több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet 
támogatási kérelmet benyújtani az alábbiak figyelembe vételével:  

a) Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra 
kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális 
terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, 
illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület 
csak az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt 
nyújtható be támogatási kérelem. A helyben telepített saját szoftverek és a felhőalapú 
szolgáltatások célterületek között ennek teljesítésében van átjárhatóság.  

b) A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati 
portál) funkcionális területekre együttesen nem nyújtható be támogatási kérelem. A vállalati 
webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval 
kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók 
(a 13-as alatt nem).  

c) Amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP) ), vagy 
a GINOP más konstrukciójának (pl. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.3.3) keretében, már támogatásban 
részesült adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha 
annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra 
vonatkozó (cél)terület nem támogatható.  

d) Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, 
vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség támogatási 
kérelmet benyújtani, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók:  

 Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése  

 Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás  

 Meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület 
kiegészítése (add-on)  

 A hibrid projektek, azaz az egy funkcionális területen helyben telepített és felhő alapú 
megoldást is tartalmazó fejlesztések, támogathatók, de ugyanazon funkcionális 
terület vagy csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú rendszerben valósítható 
meg.  

 Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése. Csak önmagában az adott üzleti IKT 
megoldás CMS-ének átnevezése is ennek minősül.  

A fentiek figyelembevételével az alábbi tevékenységek támogathatóak a hibrid megoldások 
esetében:  

I. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák 
bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése  

II. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák 
bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése  

III. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák 
bevezetésének szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási 
tevékenységek  

IV. Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai 
megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek  
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V. Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása  

A hibrid projektek, azaz helyben telepített és felhő alapú megoldást is tartalmazó fejlesztések, 
támogathatók, de ugyanazon funkcionális terület vagy csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú 
rendszerben valósítható meg. 

Helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében csak az I-III. és V. pontok, a felhőalapú 
szolgáltatások bevezetése célterület esetében csak az I. (csak kliensoldali eszközök beszerzése 
esetén), illetve a IV-V pontok alkalmazhatóak.  

A konstrukció felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületén az igénybe venni kívánt üzleti 
megoldások szolgáltatási / bérleti díja legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható. 

 

Nem támogatható tevékenységek: 

 Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése.  

 Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás.  

 Meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület 
kiegészítése (add-on).  

 A hibrid projektek, azaz az egy funkcionális területen helyben telepített és felhő alapú 
megoldást is tartalmazó fejlesztések, támogathatók, de ugyanazon funkcionális terület vagy 
csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú rendszerben valósítható meg.  

 Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése. Csak önmagában az adott üzleti IKT 
megoldás CMS-ének átnevezése is ennek minősül. 

 

Műszaki és szakmai elvárások: 

 A Felhívás 5. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét 
meghatározó TESZOR lista. A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre (is) 
irányuló projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek 
kerülhetnek beszerzésre. 

 

Kötelező vállalások:  
A támogatást igénylőnek a c) pontban foglalt feltételeket kötelezően kell vállalnia. Az a) és b) 
pontban foglalt feltételek közül a támogatást igénylőnek egy vállalást kell választania.  

a) Üzemi eredmény növekedése:  
A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett 
üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem 
keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.  

b) Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése:  
A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus 
értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba 
beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem 
térítendő támogatás értékének legalább 120%-át 

c) A támogatott vállalatnál a támogatási kérelem keretében bevezetett vállalati 
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folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modulok, felhőalapú online üzleti szolgáltatások 
száma. 

 

Közbeszerzési kötelezettség: 

Felhívjuk a figyelmet a projekt keretében megvalósítandó beszerzések tekintetében esetlegesen 
fennálló közbeszerzési kötelezettségre. Az irányadó jogszabályban meghatározott kötelezettségek 
megállapítása és betartása a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett feladata. 

 

Biztosítékok köre: 
Az MFB Zrt. a kölcsön vonatkozásában a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérő biztosítékot ír 
elő a 1018/2016 (I.22.) Korm. határozat alapján.  

Az elvárt fedezettség mértéke:  

a) új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként,  
b) az a) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 100%-a a 

befogadási értékből számítva. 

 

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége: 

Jelen Felhívás keretében a projekt javaslatok elbírálása egyszerűsített eljárásrend keretében 
történik, mely alapján a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 75 millió Ft lehet, de: 

 a támogatási kérelemben tervezett fejlesztés esetén annak költsége nem haladhatja meg a 
Felhívás 4. számú mellékleteként (elektronikusan) megjelentetett Maximális támogatási 
összeg kalkulátorban (excel) a (rész)projektre és támogatási kérelmet benyújtóra 
vonatkozóan előállt, maximális elszámolható költségre vonatkozó értéket  

 A felhőalapú szolgáltatások bevezetése vonatkozó szolgáltatás bevezetés kapcsán a 
támogatást igénylőnél az egy megoldás felhasználóra és egy hónapra vetített fejlesztési 
(szolgáltatási) költség nem haladhatja meg a (nettó) 40 ezer Ft-ot (számítási mód: 
(rész)projekt összköltsége / hónapok száma / fejlesztendő funkcionális területek száma / 
felhasználók száma, azaz azon hónapok száma (maximum 22) amelyek alatt igénybe veszi a 
felhőalapú üzleti szolgáltatást a kedvezményezett és amelynek havi-bérleti díjára ezen 
időszak alatt támogatást kér a vállalkozás, és amely a projekt költségeinek része.) 

 

Támogatás összege: 
 

A vissza nem térítendő támogatás összege:  
Minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő 
támogatási kérelemről van szó. 

 A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a 
maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg 
lehet, de maximum 16 millió Ft. 
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 A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a 
maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg 
lehet, de maximum 8 millió Ft. 

 
A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a 
támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 
projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti 
megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség 40%-a, egyéb támogatást 
igénylő esetében 35%-a lehet. 
 
A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% önrészt köteles biztosítani. 
 
A kölcsön összege:  
Minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet 
egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó. 

 A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem 
esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet. 

 A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a 
maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet. 

 
A kölcsön mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett 
„Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben 
megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az 
összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%-a 
lehet. 
 
A visszatérítendő támogatás összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás 
összegét. 
 
A projekt elszámolható összköltsége – a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő 

együttesen – legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének 50%-a. 

A GINOP 3.2.1 projekttel és a „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítéssel kapcsolatosan a 

http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon találhatók információk. 
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Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások: 

 
 

Költségtípus 

Minimális mértéke a 

célterületre jutó összes 

elszámolható 

költségre vetítve (%) 

Maximális mértéke 

a célterületre jutó 

összes elszámolható 

költségre vetítve (%) 

Maximális elszámolható 

költség összege (Ft) 

Helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület esetén 

Immateriális javak 

beszerzésének 

költsége 

40% 90% 
 

Szakmai tevékenységhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

költségei 

10% 50% 
Tanácsadás: max. nettó 

96 000 Ft / embernap 

   

Felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén 

Szakértői szolgáltatások (a 

szolgáltatásbérleti díjat kivéve) 
 

25% 
Tanácsadás: max. nettó  

96 000 Ft/embernap 

Mindkét célterület esetén 

Kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosításának költségei 
- 0,5% 

 

Eszközbeszerzés költségei - 20% 

Okostelefonok és tabletek 

beszerzési ára: max. nettó  

120 ezer Ft/db 

Előleg mértéke: 
Az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe 
vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de 
legfeljebb 12 millió Ft.  

 
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. 
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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 idő 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. 

 

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 tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a 
Szerződéskötéstől számított 42 hónap. 

 

 


