A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása TERVEZET
Pályázat kódja

VINOP-1.2.1-21

Keretösszeg

200 MRD Ft

Támogatás formája

Visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza
nem térítendővé alakuló támogatás

Támogatási összeg

10 – 629,3 millió Ft

Intenzitás

30-70% (projektfüggő)

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások

Területi szűkítés

Benyújtási időszak

Nem támogatható a Budapest területén
megvalósuló fejlesztés
 2021. március 1-16.
 2021. június 15-30.
 2021. szeptember 30 - október 15.
 2022. február 1-15.
3-4. időszakban benyújthat:
- mikrovállalkozás
- kkv csak ha szabad vállalkozási zóna szerinti
településen valósul meg

Megvalósítási idő

24 hónap

Támogatható
tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem
támogatható tevékenységek:
a) Termelési, szolgáltatási, infokommunikációs
technológia fejlesztése, technológiai kapacitás
bővítése
Önállóan nem támogatható tevékenységek
(legalább 2 megvalósítása szükséges):
b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás (építés,
bővítés, korszerűsítés, átalakítás) (max. 70%)
c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
(max. 50 millió Ft) (c-d együtt max. 20%)
d) Képzés (max. 20 millió Ft) (c-d együtt max.
1

20%)
e) Üzleti felhőszolgáltatás (max. 10 millió Ft)
f) Megújuló energiaforrást hasznosító
technológiák alkalmazása (max. 50%)
g) Projekt-előkészítés: építési szakértői
szolgáltatás (max. 5%)

A felhívás célja:
Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális
feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön
sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforráshatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb
termelékenységi szinthez vezet. A fejlesztések megvalósítása során fontos szempont, hogy
azok a környezeti fenntarthatóság elvét szem előtt tartva lehetővé tegyék az üzleti
folyamatok energiahatékonyságának javítását, a megújuló energiaforrások szélesebb körű
alkalmazását is. Az intézkedéssel erősítjük a gazdaságilag, társadalmilag, infrastrukturális és
munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű területeken tevékenykedő vállalkozások
gazdasági szerepét.

Pályázók köre:
Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikro-, kis- és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti
évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt;
c) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek vagy az
Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
Jogi Forma szerint:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
b) kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek
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Gazdálkodási formakód szerint:
• 113 Korlátolt felelősségű társaság
• 114 Részvénytársaság
• 116 Közkereseti társaság
• 117 Betéti társaság
• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
• 228 Egyéni cég
• 231 Egyéni vállalkozó

Támogatható tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs
technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a
projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt
kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe
vett, alábbi szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt
legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).





Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés
Márka- és arculatépítés
Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás
Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés

d) 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 (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt
legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
e) Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben).
f) 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).
g) Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői
szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).
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A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása
szükséges, és a kötelezően megvalósítandó tevékenység.

Kötelező vállalások:
Jelen felhívás esetében nem releváns.

Támogatás formája:
A támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén részben vagy egészben vissza nem
térítendővé alakuló támogatásnak minősül. Az eredményességi célok teljesítésének
függvényében a visszatérítendő támogatás 100%-a vissza nem térítendő támogatássá
módosulhat.

Támogatás összege:
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum
629.300.000 Ft.
A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás
benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma
határozza meg, az alábbiak szerint:
Létszám

Elszámolható költség /fő

9 főig

1-9 főig: 11 millió Ft
1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
50-249 főig: 3 millió Ft

49 főig
249 főig

Maximális elszámolható
összköltség
99 millió Ft
299 millió Ft
899 millió Ft

Támogatás mértéke:
Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre
meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható
vissza nem térítendő támogatássá (VNT).
mikrovállalkozás
Regionális
beruházási
támogatás /
Képzési
támogatás /
Megújuló energia
termeléséhez
nyújtott

kisvállalkozás

középvállalkozás

Észak-Magyarország,
Észak-Alföld,
Dél-Alföld,
Dél-Dunántúl

70%

70%

60%

Közép-Dunántúl, valamint
Pest
megye
azon
települései,
amelyek
szerepelnek a Felhívás 1. sz.

55%

55%

45%
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beruházási
támogatás /
Csekély összegű
támogatás

Csekély összegű
támogatás

mellékletében
Nyugat-Dunántúl

45%

45%

35%

Piliscsaba, Pilisjászfalu

40%

40%

30%

Pest
megye
azon
települései, amelyek nem
szerepelnek a felhívás 1. sz.
mellékletében

55%

55%

45%

Eredményesség mérésére egy alkalommal kerül sor:
A projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év (első Projekt Fenntartási Jelentésben
kerül ellenőrzésre): a visszatérítendő támogatás 100%-a átfordulhat vissza nem térítendővé.
Eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés. Az átfordulási mérték annak
függvénye, hogy a támogatást igénylő hány pontot ér el a maximálisan szerezhető 140
pontból.
Eredményességi mérési szempontok:
- Bruttó hozzáadott érték növekedése (100 pont)
- Projekt hatékony végrehajtása (20 pont)
- A kedvezményezett teljesíti a megadott feltételek valamelyikét (20 pont)

Előleg mértéke:
A kötelező előleg mértéke a mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a
megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.
Az előleg kedvezményezett általi igénylése a Támogatói okirat hatályba lépésétől számított
90 napon belül kötelező.

Biztosítékok köre:
Jelen Felhívás keretében biztosítéknyújtási kötelezettség nem írható elő.

Önerő:
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási
összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az
államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.
Regionális beruházási támogatás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt
elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.
A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő
rendelkezésre állásáról. Legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az
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előlegigénylését is) az ÁÚF-ban meghatározott módon és formában kell igazolni az önerő
rendelkezésre állását.

Az elszámolható költségek köre és mértékük:
I.

Beruházási költségek:
a) Eszközbeszerzés költségei:
-

-

Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow: technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó
200.000 Ft értékű eszközök, kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés, betanítás;
egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése; valamint az eszközök
felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége.
Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 200.000 Ft
értékű új hardver beszerzése (hardver-, hálózati-, telekommunikációs eszközök).
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új
eszközök beszerzésének költsége (eszköz, technológia) (maximum a projekt
összes költségének 50%-a)

b) Építéshez kapcsolódó költségek: (max. a projekt összes költségének 70%-a, fajlagos
korlát maximuma az adott munkafolyamattól függ)
-

Infrastrukturális beruházások költsége

-

Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és a
kivitelezőnek fizetett munkadíj.

c) Immateriális javak beszerzésének költsége:
- Szoftverek beszerzése: A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített,
csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól
vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától (max. a
http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett áron).
II. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:
a) Képzéshez kapcsolódó költségek (elszámolható összköltsége max. 20 millió Ft; a
tanácsadással együtt max. a projekt összes költségének 20%-a); max. 580.000,- Ft/fő
és max. nettó 4.000,- Ft/fő súlyozott átlagos óradíj).
b) Egyéb szakértői szolgáltatási költségek (elszámolható összköltsége max. 50 millió Ft; a
képzéssel együtt max. a projekt összes költségének 20%-a):
- tanácsadói óradíjak (meghatározott átlagos óradíjak alapján)
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c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj: üzleti felhőszolgáltatások bérleti díja
(elszámolható összköltsége max. 10 millió Ft, max. nettó 30.000 Ft/felhasználó/IKT
megoldás/hó)
d) Projektelőkészítés: építési beruházási szakértői szolgáltatás elszámolható költsége
(maximum 130.000 Ft/mérnöknap, maximum 3 mérnöknap)
A projekt megvalósítása során legfeljebb 2 kifizetési igénylés nyújtható be, az első kifizetési
igénylés az előleg kifizetését követő 12 hónapon belül, a záró kifizetési igénylés a projekt
fizikai befejezésekor.

Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmek benyújtása:
- 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16. Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft
- 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30. Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
- 3. benyújtási szakasz:2021.szeptember30-október15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd
Ft
- 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft
A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások
nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket
szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Projekt megvalósítási ideje:
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: maximum 24 hónap.

Fenntartási időszak:
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.
Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt
eredményességének visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a
tényleges visszatérítendő támogatás összege, melyről a Kedvezményezett 1. Projekt
Fenntartási Jelentés elfogadásával egyidejűleg tájékoztatást kap. A tényleges visszatérítendő
támogatás összegét legkésőbb az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló
tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 18. hónap utolsó napjáig kell
visszafizetnie a Kedvezményezettnek. A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van
legfeljebb 4 részletben történő előtörlesztésre.
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